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tl~n münderecatından mes'uliyet k.a bul edilmeı.... Cümkuriyetin ve Cümhuriyet ese7'Lerinin bekçisi sabahlan çıkar siyasi gazetedi,.. YENt ASm Matbaasında basılmıştır_ 

Harbin 
·Dördüncü 
Yılına. 
Girerken 

---* .. En IJüyüfı temennımız 
bu meıum badirenin 
rııran evvel nihayet 
IJııJmasmdan ibarettir •• 

O:EVKET BİLGİN 

İkinci dünya harbi bugün dört yaşı
ııa basmıştır. Arkada bırakılan harp se
Deleri tarihin biç bir devrinde eşi görül- M • 
•emiş felaketler ve kasırgalar . i~i~de l i Şe ı ızı 

Genel Kurmay 
':>aşkanımız ma-
reşal Fevzi Çak.. 
mak tarafından 
Reisi cümhuru-
muza, verilen ce
vapta günün is-
teklerine uygun 

j şekilde teçhiz 
ı edilmis olduğu 

ve tarih boyun
, ca harikalar ya

·atan meziyetle
~iyle vatan yo-
1 unda her vazi. 
eyı başaracak 

'rovvet ve kud
... ette bulunduğu 
"lildirilen kahra
man Ordumuz
dan mehabetli 
bir kıta .. 

• 
ettı T. 

''E ., rzurum,, aa Başvekil 

Erzincanda halk
la temas etti 

B. Şükrü Saraço~luya ordumu
zun muhabbeti bildirildi 

------------
Erzincan, 31 (A.A) - Batvekilimiz 

Şülı:rü Saraçoğlu dün öğleden sonra da 
Erzincanda kalarak muhtelif tetkilı:lerde 
bulunmuşlar ve bu meyanda zelzele 
nuntakaaıru ve yapılmakta olan baraj 
intaatını, askeri müesseseleri gezmitlel'
dir. Yeni Erzincan ve civannın elektrik 

ihtiyacını tetnin edecek olan oe)aleyt 
görmüılerdir. 

Başvekilimiz her tarafta sevgi te:.a
hürleriyle lı:arouanmışbr. 

HALKLA TEMAS 
Halkevi bahçesinde tertip edilen py

(Sonu Sahife 4, Stitun 6 da) ıeçmiştir. Avrupa baştan başa ıs~!a 
utrraınıştır. On üç devlet tamamen •• d?rt 
devlet kısmen istiklalini kaybetmıştir .. 
Darp senelerinde on milyonlarca ~ns~ 
o1miiş, mamureler harab~~ ~cvrılmi~, 
insanlığın müşterek hazmesını teşkil 
eden medeniyet eserleri yıkılmış, ceph~ 
gerilerinde ıstırap hançeriyle kalplcn 
kanamamış insan kalmamıştır. 

Asyada Japonlar, Anglo Saksonların 
gururunu teşkil eden Kalelerin çoğunu 
ellerine geçirmişler, Filipinle~, Malez-

Ordularımıza yürekten ina· 
narak güvenıyoruz 

Almanlara •• gore vaziyet 

# Stallngrad;ı 25 
kilometre kaldı 

;:~~P!=ı!~, ~=~~~U:~!~:nı:: •:..,·--· ---·---·-----·----·--·------·---·---.. " 
hakim olınuslardır. Öyle günler o~muş- 30 A~USTOS BAYRAMı l 
tur ki mihv~rin katı darbesini ~~~ınn.~-
sinc ramak kalmıştır. Harp tallinın cı - 1 J 
veleri, mihverciJeri, Uç sene coşkun za· ngı• ıtere
fer heyecanları içinde yasatmıştır ... 8~-
ımnla berAber harbin dördüncü yıld~n~ı-
m .. 8 ı?irerken üçlü· :pakt devletlermın d • ı 1 t • 
5')1::1 zafere yaklaşmış oldukları söylene- e n m l e 1 
mez. Bi1akis her ge~eı;ı gün bu. devJctle- • 
ri aradıkları kati netıceden bıraz daha 
uzaklaştırmış, ünıitJerini biraz daha sol
durmuş bulunmaktadır. 

Olaylara göz gezdirdiğimiz zaman 
trunları mü~ahede etmekteyiz : 
~ Avrupad~ A1manyanın liderli.~i. alt~
da dövfüıen milletler kuvvetlerınm bu· 
tün ağırbğınt doğuda toplamıslardır. De-
bil"ır ı i Almanya ve ortakları son 

ne 1 · · f d enerjilerini ve son gayret erını sar e e-
rek ·Rusyayı yı)anağa çabşmaktadırlar. 
Mihver besabnıa bu davanın ~an alacak 
noktası yaptıkları gayretin netice verip 
venniyeceğidir. 1941 yazında ve so~ba
fıannda Alman1ar Rusyayı yıkmak uze: 
re idiler. BirbiTi ardınca indirdiklerı 
imansız darht>for vüzünden Kızılordu-

tık ' d. ·a--·' ' -·~ .. cı-ı• ın ar ayaKtıı uramı~ --- ,._. -- . 
eliğini, Rusya adını ta!yan .~irli devlletdıın 
artık mevcut olınadıgmı soy yor ar : 

• • 
mıze ı ._esa 

u2'iirlıiin cesaretini 
fJiliyoruzn • Alman• 
ıar da Türh milletini 
selômlıyorlar •• 

Ankara, 31 (R G.) - Dün bütün 
Türkiyede en içten gelme hisler ve he
yecanlarla kutlanan 30 ağustos baş ku
mandan meydan muharebesj zafer bay
ramının yıldönümü memleketimiz dı
şında da yankılar uyandırmıştır. Bu 
cümleden olarak İngiliz mareşalı Lord 
Grinvud Türk milletine karşı bir mesa
jında demiştir ki : 

(Sonu Sahife 4. Sütun ·4 te) Fakat 1941 kışuıın şaşırtıcı sahneJerı 
_ .. d ümitlerini kaybedecek derecede ---------------
::-::.~ı~tan sonra, m~~ş reAali~e dıile UZAK DOGUDA 
karsılaştılar. Darbelermm kati o m'!. -

----·+---

Mill~tçe vP orrlnca 
bütiin 

b~rab~r ça lışrnanın 
s~mer~t~ri suthta ve harpte bir 

milli bir s~laınet abidesi olacaktır 

Kahraman ordularımız vatan yolunda iter 11azl· 
feyi IJaşaracaJı Jıuvvet ve kudrettedir ... 

Ankara, 31 (AA) - Yüce başbuğu
muz sevgili re'.sicümhurumuz tarafın
dan zafer bayramı münasebetiyle orı!u
ya gönderilen tergraf suretidir. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Genel Kuı·may B~kanı 

ANKARA 
Milletimİ2in zafer bayramım ordula

rımıza tebrik ederim. l\1illctiıniz ordula
nmı.zın kahramanlık hissine ve fedakar-
lığına yürekten inanarak güvenmekte
dir, Cünıhuriyet hükümeti ordularum
zm en iyi vasıtalarla techizi için lüzum• 
lu her şeyi tahsis etmek azmindedir .. 
Milletçe ve orduca beraber çahşınanın 
bütün semerelerinin sulhta ve harpte 
bir mHli selamet abidesi şeklinde tahak· 
kuk edeceğine eminim.. 

Reisicümhur: İSMET iNöNO 
Genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi 

Çakmak tarafından verilen cevap sureti: 
· Zafer bayramımızın 20 inci yıldönü
n:ıii rnünacnbetiyl~ ilnal 1ıuyım:~ ilti
latı devletleri orduya tamim edilmiştir. 
Cümhuriyet hükümetinin lütufkar yar
c!.ımlariyle günün isteklerine uygun bir 
şekilde teçhiz edilmiş olan kahraman 
ordumuzun tarih boyunca harikalar ya
ratan meziyetleriyle vP.'tan yolunda her 
vazifeyi başaracak kuvvet ve kudrette 
bulunduğunu büyük itimatla yüce baş· 
buğunıuza arzederim. 
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMA~IN 
TEŞEKKÜRÜ 
Ankara, 31 (A.A) - Zafer bayramı

mızın 20 inci ylidönümü münasebetiyle 
aldığım tebr:klere ve bu vesile ile ordu 
hakkında izhar edilen bağlılıklar dola
yı.siyle teşekkürlerimin ibl8ğına Anado-

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

-*-Bedin, 31 (A.A) - Alman tebliği: 
Kuban nehrinin eenul-·•nda Alınan ve 
Rumen lı:ıtalan ileri harekete devam ede
rek dü§?Danı karadeniz istikametine at
mışlardır. 

Merkez cephesindeki Rus taarruzunu 
idare eden kumandtınlanfıın 

general Poortetı 

AKDENiZ VE MISJRDA 
---*·---

ln2:İlizler kara, 
hava ve deniz

de baskınlar 
"!'5 

yapıyorlar 

-*Mill11ef'ln IJir petrol ge· 
misi yafıddı üç gemisine 
de lsalJetlef' temin edildi 

Kahire, 31 (A.A} - Orta pr:k lngi
llz tebliği: Cumartesi gecesi devriyele
rimiz düıman iıçi taburlanna hücum el
miılerdir. Dün hava faaliyeti bakımın
dan kayde değer bir §CY olmaml.§tıT. 

Cumartesi aqamı orta ve hafif bom
ba uçaklariyle donanma uçaklanmız 
muharebe bölgesiyle Tobrulc limanın
daki tesislere hücum etmi~erdir. Ayrıl 
aqam bomba ve torpil uçaklanmız Si
renaika aahili açıklannda muvaffakıye~ 
1i akınlar yapmışlardır. En az üç gemiye 
iaabetler kaydedilmi§, bunlann ikisi 
alevler içinde bı:rakılıru,m. ğını: Rusyamn dipdiri ayakta durdu~

nu anladılar. 1942 haziranının son .~: 
11 .. nd bac:lıyan biiyük Alınan tecavuzu u e .,. •. 
ikinci defa olarak Rus devını yere s~-
mek maksadiyle yapılını!!br. Darbın 
tfördiincü vıldöniimünde Ruslar sayam 
hayret muka,·emetlerbi bala muhafaza 
etmektedirler. Kafkas dağlarında ~i
manların bir tiiTHi yenemedikleri mu~
Jdfüıt artarken StaJin~ad milyonluk hır 
Alman ordusunun tazyikine dayanma~
fadır. Ö:vle ki Ruslar bu mukavemetın 
hatta l!ll4 _ 1918 harbinde Verdnnun 
gi.isterdiitt mukawmette~ bile. da~a <'~
tin ve daha müthis oJdugunu ıddıa .edı
~·orJ:ır. Diğ'cr taraftan merk~ ve şımal 
~ephelerinde tesebbüsü ellermde tut
maktadırlar. Cephenin bir parcasın.~ 
her şeye rağmen mu.~avemet ~d~n. .. ~e
parçasında ise tecavuz kudretını gos 
ren bir ordunun yıkılmak üzere oldu-

Sovyetlere göre son harp vaziyeti 
Japonların , , Al 

durumu 72,, saatiır her yerde • 
Dün Elalemeyn çeVTeainde hava mu

harebesinde avcılanmu; en az üç Mesııer 
Şmit tayyaresi tahrip etmişlerdir. Baıka 
düşman uç.aklan da hasara uğratılmlf~ 
tn'. 

Akdenizde büyük bir petrol gemisine 
muvacfakıyetle hücum edilmiıtir. Gemi 
gözden kaybolduğu sırada baıtan aşail 
yanıyordu. Himaye gemilerine top ve 
makineli tüfek ateşiyle hücum edilmit
tir. 

. B h ki Almanla-iuna ınanı1amaz. a usus . . . 
rın öniindc haklı olarak end~e ettıklerı 
bir kıs harbi dah:ı ,·ardır. 

Miittefiklcr bu.ırünkü durumla 1914• 
1918 harbindeki durum arasında bazı 
mukayes<'ler ,·anarak .::u neticeyi çıka-
rıyorlar : 

ı ..;onu Sahile 2, Sütun 6 da) 

sıkışıyor 
-+-

Japon donanması Mid· 
veyden çelıildi, o havali 
Japonlardan lıurtal'ıl· 

mal: üzere •• 
Melburn, 31 (A.A) - Cenup Pas:fik 

harekatı hakkında bir müttefik sözcüsü 
durumu şöyle izah etmiştir: 

" - Dün Sabah orta büyüklükte bom
ba uçaklarımız Midvey üzerinde uçmuş
lar ve diişman harp gemilerinin oradan 
cekildiklerir.i görmüslerd:r. 
MİDVEY BÖLGESİ TEMİZLENİYOR 

Mclburn, 31 (A.A) - Cenup batı pa
sifik müttefik umumi karargfilunm teb-

ı c: ,...., ... c,..• ... :•·,.. " C"' .. ,._ ...... •1 .,1,,., 

s "nlerde Japonlara karşı muvaffakıyetler kazaMft °" gu mitmluözcüsü mzife basında 

man taarruzu durduruldu 
Dün akşam geniş sahalardaki faaliyet 

esnasında gece avcıları 2 Yunkers 88 
tahrip etmişlerdir. 

•••••••••••• 

SOVYETLERE GORE 
---+---

"Sta1ino·rad,, da v~ni 
l""I "' 

Alman hiicumları 
da püskürtüldii 

---+---
Moskova, 31 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir : Stal:ngradın şimal batısında 
birkaç saatlik bır muharebede 14 düş
man tankı ve 11 top ile 8 makineli tü
fenk talll'ip edilrrjştir. B~ka bir mevki
de de Almanların tank ve piyadelerle 
yaptıkları hücum zay:atla püskürtül
müştür. Hücum eden 30 tanktan on al
bsı tahrip edilmiştir. 

KRASNODAR VE KOÇELİN
KOVODA .. 

Koçelinkovonun şimal doğusunda bir
Uklerimi?.den birisi en az 400 düşman 
öldü.nnü~ür. Krasnodann geris:nde fa
aliyette bulunan bir Kazak birliği har
be sevkedilen bir düşman birliğine hü
cum ederek 300 kişi öldürmüş, levazım 
ve mühimmat yüklü 20 kamyonu tahrip 
ebniştir. 

Bir topçu birliğimiz de bir düşman 
piyade bölüğünü yok etmiştir. 

"Stalin~rafl,, ın bazı k~siml~rintle teşeb· 
büs Alman larıo elinden alındı 

1T AL YAN TEBLtCt 
Roma, 31 (AA) - Jtalyan tebliği: 

Mısır cephesinde düşman devriyelerinin 
(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

Moskova, 31 (AA) - Bu sabah neş
redilen Sovyet tebliği : Dün gece cephe
cie hiç bir değ:şiklik olmamıştır. Stalin
gradın şimal bat:.sında düşmanın hü
cumları püskürtülmüştür. Kleskayada 
Rus kıtalan bazı terakkiler kaydetmiş
lerdir. 
ALMAN TAARRUZU DURDURULDU 

Moskova, 31 (A.A) - Alman ilerle
yişi son 72 saat zarfında yalnız vaziye
tin ciddileşmiş olduğu Stal!ngrad önün
de değil, doğu cE:phesinin bütün cenup 
kısmında durdın·ulmuştur. 

STALiNGRADDA 
Stalingil'adın şimal batısında Sovyet 

kuvvetleri hem düşmanı durdurmuşlar, 
hem de müdafaa hattının şimal kana
dının yarılmasından h§sıl olan ucu or
tadan kaldırmışi.ardır. K.ızılordu bazı 
kesimlerde şiddetli ve sürekli taarruzlar 
ile teşebbüsü Almanların elinden almış
tır. 

•Pravda• gazetesinin cephedeki mu
habirinin bir telgrafına göre çok mühim 
azı tepeleri ele geç:ren Sovyet kıtala

n buralarını yeniden tahkim ederek Al
manlar için geçilmez bir m~a haline 
koymuştur. 

MUHAREBELER ŞİDDETLENİYOR 
Kotelnikovonun şimal doğusunda 

topçu ve tank savar kuvvetleri 9 Alınan 
tankını kulJanılmaz hale sokmuşlardır .. 
Başka bir yerde Rumen topçusu imha 
edilıniştir. Bütiin haberler Klesk~a, 

Soaa Sahife Süt'Ull 3 te) 

Orta Anadoluda bir tetkik 
•-• ı• ı-a-.ı-a_a_ı.....,~ 

·=·~·-------o 

Hububat durunıumuz 
yurd ihtiyaçlarını kar-
şılayacak haldedir ••. 

Buaüoden itibaren "Ankara • lstanbul • 
" lz.,nir,, hariç olarak 

bütün yurdda ekmek satışları s~rhesttir 

Ankara, 30 { Hususi ) - Arkadaşı
mız Adnan Bilget bildiriyor : 

Türkiyenin hububat anbarları olan 
Orta Anadolu vilayetlerind~ yaptığım 
oldukça geniş ve istifadeli bir tetkik se
yahatinden Ankaraya avdet eylemiş bu
lunuyorum. Sayın ticaret vekilimiz Dr. 
Behçet Uzun işaretile tetkiklerimi bil
hassa hububat durumumuz üzerinde 
derinleftirdim. Altı vil8 eün valileri ve 

belediye reislerile görüştüm. Müstahsil
lerle temaslar yaptım. Büyük çiftlikler
de ve zirai kombinaların çalıştığı hubu
bat sahalarında karşılaştığım göz alıcı 
faaliyet olgun intibalarla Ankaraya dö
nüşüme vesile oldu. 

AŞmI BOLLUK YOK 
Tetkik ve müşahedelerim arasmda 

gözüme çarpan esaslı noktaları ilah et-
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Ticaret ve Ziraat vekilleri 
tetkiklerde bulundular 

Yanucu, Gerede ve Alıçe Jıocada tarlaları gördü· 
ler, lıöylü ile lıonu$tular •• 

Ankara, 31 (AA) - Ziraat vekili 
Şevket Raşit Hatipoğlu ve Ticaret vekili 
~hçet Uz tatilden faydalanarak Yan
ucu pirinç tarlalarını gördükten ve köy
lülerle harman yerlerinde görüştükten 
sonra Gerede ve Akçakocaya gitmisler
'dir. Vekiller parti ve belediye erkaniyle 

halkın ihtiyaçlan etrafında konucımuş
lar. Akçakocada fındık bahçelerini, ta
rım satış ve kred kooperatflerinin çalış
malarını, ziraat bankası ve toprak mah
sulleri ofisi alım yerlerini ve kereste fab
riklannı tetkik ettikten sonra dönmüsler
dir. 

Orta Anadoluda tetkik 
(Baştarafı 1 in ci Sahifede) 

meden önce bu sene memlekette hubu
bat durumumuzun aşın bir bollukta ol
madığmı, fakat yurd ihtiyaçlarına teka
bül edeceğini belirtmek isterim. On do
kuz vilayet, kendi hububat ihtiyaçları
nı temin ettikten sonra kalan kısmmı 
diğer vilayetler ihtiyaçlarına tahsis edil
mek üzere vereceklerdir. 14 vilayet ise 
ancak kendi ihtiyaçlarını temin etmiş
lerdir. Diğer vilayetler senenin son ay
larında, yani suba ltan itibaren müstah
silin devlete teslim ettiği yüzde yirmi 
beş hububat hisselerinden paylarına 
aüşeni alacaklardır. tstanbul ve İzmir 
vilayetleri bu hesabın çerçevesine sığ
mıyacak kadar geniş halk kütlelerini 
besledikleri için her zaman devletin 
tanzim satışlarından istifade etmek 
nıevkiindedirler. 

......_ ~--------

nı kesince karşılaşılan vaziyet, beledi
yenin bizzat buğday temin etmesini icap 
ettirmektedir.» 

Şu hale nazaran ekmek salışının ser
best bırakıldığı yerlerde, ya mah$ulü 
borçlantmlan müstahsilin devlete bor
cunu ödemeden satış serbetisini elde et
mesi veya toprak mahsulleri ofisinin 
tanzim satışlanna devam etmesi lazım
dır. Devletin müstahsil şehirlerde tan
zim satışı yapmasının lüzumsuzluğu göz 
önünde tutulursa satış serbestisinin he
men verileceğine hükmetmek lazım ge
liyor. Aksi taktirde, belediyelerin daha 
serbest satışlar başlamadan müstahsil
den hububat satın alarak mesuliyetini 
yüklendikleri şehirler halkına ekmek te
mjn etmesi İcap edecektir ki böyle bir 
usulsüzlüğe ticart>t vekaletinin göz yum
mayaca~ı muhakkaktır. 

A DNAN BiLGET ----·----EJırneJı Jıartı tevziatı 

Bu~ün yeni 
ders senesine 

. ·ı ~ırı yor ••• 
-.--*---

Bütün oııuııarda öğret· 
men Jıuraııarı 
toplanacalı-

izmir Akşam kız sanat okulunda ta
lebe kayıt ve kabulüne bugünden itiba
ren başlanacak, kayıt işleri ilk te~rin ayı 
sonuna kadar devam edecektir. 

Bu sene Akşam kız sanat okuluna kay
dedilmek üzere vaktinden önce müra
caatlar pek fazla olmuştur. Bu itibarla
dır ki kayıt işlerinin vaktinden önce bi
tirileceği anlaşılmaktadır. 

Bugün bütün okullarda öğretmen ku
rulları toplanarak yeni ders yılının ilk 
toplantılarını yapacaklardır. Bugünden 
itibaren yeni ders yılma girmiş bulun
makla beraber okullardan bir kısmı ay 
sonunda, bir kısmı da ilk teşrin İptida
sında açılacaktır. Muhtelif okullarda im
tihanlara da başlanmak üzeredir. ----·-"---lzm i r kupası t~nis 

turnovası ~'apıh yor 
---+---

Anlıara ue İ$tanbullu 

• o ıaa:z:: 

•• • 
Uztzm ve incir piyasaları 

Harbin 
Dördüncü 
Yılına 
Girerken Belki Paz;~ rtesl 

ırOnil a~ılaeak 
---*---

En büyüJ: temennimiz 
bu me~urn badireni n 
b iran e11ueı nihayet 
bulmasından i bar ettir ... 

-------- - ---------· 
Müstahsiller incire çolı yülıselı f iat istiyor. Her 
ifıl mahsul fiati hatıJıınd a talimat belıleniyor ... ( Ba!)tlil'ah 1 inci Sahifede) 

942 mahsul yılı üzüm ve incir piyasa
larının 7 eylül pazartesi sabahı saat 11 
ile 12 arasında borsada acılmasına inti
zar edilmektedir. BununG. beraber ge
rek incir ve gerek üzüm piyasalarının 
açılma tarihi için verilmiş kati bir karar 
yoktur. Vaziyet bugün kati surette ay
dınlanarak bir karara varılacaktır. 

Dün istihsal ınıntakalarmdan İzmire 
külliyetli miktarda üzüm ve biı- miktar 
incir getirilmiştir. Şimdiye kadar İzmi
re getirilen üzümlerin bin çuvala baliğ 
olduğu, incirlerin de 200 çuvalı bulduğu 
piyasada söylenmektedir. Hafta sonuna 
kadar İzmirde 5000 çuval üzüm ve 1000 
çuval incir toplanacağı söylenmektedir. 

tSTANBULDA tNCtR SARFİYATI 
Bize verilen malumata göre bu hafta 

80 kuruştan kuru incir satmaktadırlar. Birinci A"·rupa harbinin dördüncii 
İncir fiatinin borsada 40 kuruştan açı- yıldöniimiinde Alınanlar Rusyayı tasfi

lacağı söylenmekte ise de hakiki fiatin ye etmek suretiyle bahda ezici bir te
piyasanın açılma gününden önce tahmin cavüze girişmişlerdi. Müttefiklerin bu 
edilmesi imkansızdır. tecavüze ~ukavemet edebilmeleri ihti-

tHRACAT FtATLARI mali pek zaifti. Halbuki hiç beklenmi-
Kuru meyve ihracatçı birlikleri he- yen bir anda lıer şeyin rengi değişmiş. 

nüz yeni mahsul incir için ihraç fiati tes- zaferin eşiğinde olan Almanya partiyi 
bit eylememişfü. İncir piyasasının açıl- kaybetmiştir. Bugün Fransa ortada yok
masına takaddüm eden bugünler içinde tur. Harbin ta1ii RusJ•a steplerinde ta
piyasaya kafi derecede mal <letirilmesi- ayyiin edecektir. 
ni temin için incire fiat tayinine ihtiyaç Rus muka,·emcti kırılamazsa İngiltere 
vardır. Bu suretle hem müstahsilin men- ve Amerikanın birinci Avrupa harbin
faati korunacak ve hem de ihracatçı, in- de ~öı-iilmemis derecede muazzam kuv
cir satın alırken kendi vaziyetini sağlıya- vetleri terazinin kefesini muhakkak su-
caktır. rette miitte(ikleı lehine indil'ecektir,, 

ÜZÜM FtA TLARI diyorlaı·. Filhakika Britan;va adalat"mda 

daha piyasa açılmadan İstanbula mühim "üzüme gelince : Üzüm için heni.iz bit 
miktarda turfanda kw·u incir gönderil- fiat mevzuu yoktur ve hiç kimse flat 
miştir. Bu incirler iç piyasada satılacak- vermek, fiat istemek hususunda cesaret
tır. İstanbulda incire karşı rağbet fazla- li davranmamaktadır. Üzüm piyasası-

en modern silahlarla mücehhez, deniz ve 
hava hakimiyetine dayanan büyiik bir 
ordu mevcuttur. 

Ankarayı İstanbuldan ve İzmirden 
ayıran hususiyet, Ankaranın ve civarı
nın kendi ihtiyacına yetecek hububatı 
yetiştirmesinden ve hatta arttırmasın
dan ileriye gelmektedir. Fakat Ankara
nın bu hususiyeti, Ankarayı kartla ek
mek verilmek usulilnden ayıramamış
tır ve ayıramıyacaktır. Yurdun iase 
mesuliyetioi yüklenen makamlar An~
ranm iaşe mevzuunu lstan.bul ve İzmir 
şehirlerinin yanında bir kUl halinde el
lerine almışlardır. Halk pisikolojisi nok
tasından Ankaranın tstanbulla İzmirden 
ayırd edilmem.iş olmasının büyük ehem
miyeti vardır. Müstehlik olduğundan 
fazla müstahsil olan Ankara ve civan 
ekmek ve un kısmtısile İstanbul ve !z
nıir halkıntn feragatına istiraki seve se-

ve ağır işı;iler •• 
Ekmek kartlannın tevziine, ayın son 

günü olması münasebeti1e dün akşam 
geç vakte kadar devam edilmiştir. Kart
ların dağıtılması en mühim kısmı itibari
le bitirilmiştir. Yalnız hususi müessese
lerde ve müteferrik olarak çalışan ağır 
işçilerin durumları belediye zabıta amir
liğince sıkı surette kontrol edildiği için 
bir kısım ağır işçiler dün muameleleri
ni bitirememişlerdir. Bugün bu gibi ağır 
işçilere de kartları verilecektir. 

tenf&Çiler "arın aıı~am dır nın 9 numara itibarile 50 - 52 kurustan 
-' ., 1.NCtR F!ATt Yü.KSEK , açılması mümkün görülmektedir. 

Anıerikan kuyvetleri durmadan Av
rupaya akın etmektedirler. Yapılan bu 
hazırlıkların hedefi şüphe edilemez ki 
kıtaya asker ihracıdır. Almanya Rusya· 
yı yıkmağa muvaffak olursa batıda beli
recek tehlikeleri önlemek şansı yüzde 
yüz artacaktır. Tersine olarak Rusya, 
mihverin savaş kudretini eriten bir ce
hennem olmakta devam ederse ikinci 
cephe açılacağı aman Almanyaıun üç 
yıldan beri içinde bulunduğu çıkmaz 
büsbütün derinleşecektir. Akdenizdeki 
durum mihvcrciler içln daha ümitli sa
yılamaz. Zira Mıı.ırı istila seferleri neti
ce vermemiştir. 

geJ~~Jıf~- j Yine haber aldığımıza göre müstah- Gerek üzüm ve gerek incir fiatları 
Bu .sene fuar aenız musabakalan ye- siller incire cok yüksek fiat istemekte- hak.kında ticaret vekaletinin talimatına 

rlne Izmir kupası tenis turnovası ya-! dirler. Bazı yerlerde incir fiati 40 _ 42 intizar edilmektedir. Bu talimatın hafta 
pılması k?rarla~tırıl~ıştır. Turnovaya kuruşa kadar çıkmıştır. Turfandaclıar somma kadar yollanacağı haber alın
Ankaı·a - htanbul - lzmirin en iyi te- \perakende olarak şehrimizde kilosu 70 - mıştır. 
rıisc;;ileri i.ştira~ edeceklerdir. l ---------------------~------~----

Ankara ve Isl::ınbul tenisçileri yarın 

1 
M e Ak h • h 

akşam şehrim:Z~ gelecek ve perşembe anısa ve ısar a 
gi~~ü Kültüı·parktaki tenis kulübünde • 

ve göze alınışbr. · 

--- o- --
BİR DERİ 
Meselesinin sonu 

ı. 1 usabakalara başlanacaktır. ' 
Tenis kulübü reisliği Kültürparkta 1 ı • • V .., d 

misafirler için çok güzel bir garden par-ı · va ısı ne yagmur yag 1 
ti hazırlamakta vEO davetiye dağıtılmak- ı Biraz da uzak doğuya bakalım: 

EKMEK SERBESTISt 
Yarından (bugünden) itibaren İzmir, 

:Ankara ve İstanbul hariç olmak üzere 
yurdun her yerinde ekmek satışı ser
best bırakılmıştır. Ticaret vekilliği bu 
hususta ekmek satışı serbest bırakılan 
valiliklere gönderdiği bir tamimde ek
mek me~uuna valilerin ve belediye re
islerinin azam.2 muzaharetlerini istemiş, 
fmnlarm kontroldan uzak kalmaması-

' ııı bildirmiştir. Bu serbestinin bi.Ia istis
na her yerde umumi bir sevinç yarattı
ğını söylemele lüzum yoktur sanırım. 

&asen bu ayın son beş gününde, ya
ni ticaret veklleti tebligatının alakalı 
vilayetlere bildirilmesi akabinde bazı be
lediyeler hemen kartları kaldırmış, ser
bestçe ekmek satışını temin etmişlerdir. 

MeselA : Polatlıda serbestçe, kartsız 
olarak aldığım ekmeğin Ankarada tam 
bir disiplin altında ve malum kısıntı
larla satıldığını gördüm. Yozgat, Kırşe
hir ve Çorumda ise ekmek daha on gün 
evvel serbestçe satılmağa başlamıs bu
lunuyordu. 

BAZI MAHZURLAR 
Birdenbire tatbik mevkiine giren bu 

serbestinin tatbikatta bazı sarsıntılar1-
na intizar eylemek lazımdır. Bu sarsın
tıların muvakkat olduğunu kavrıyan or

Çorakkapıda 1047 inci sokakta 52 sa
yılı evde oturan Hasan oğlu Mustafa bir 
deri satışından dolayı aralarında çıkan 
kavgada Hüseyin oğlu Vasfi Gürseri bı
çakla yaralamıs ve tutulmuştur. 

--- o- --
Beraamada zelzele •• 
Pazar ;kşamı saat 19,46 da Bergama

da üç saniye süren bir zelzele olmu~tur. 
Hasar yoktur. 

Karşıyalıada zafer 
Bayramı tezahüratı 
Zafer bayramı münasebetile Karşıya

ka Halkevinde kesif bir kalabalık huzu
rile Dr. Sıtkı Şükrü Pamirtan tarafın
dan büyük günün kıymet ve ehemmiye
tini belirten bir söylev verilmiştir. Müte
akiben bir konser verilmiş, ayrıca fener 
alayı yapılmıştır. 

--- o- --
PALKEVİ 
T emsill er i mülıemmeı 
Halkevi temsil kolu tarafından 30 

Ağustos gecesi verilen temsillerde genç
ler çok muvafak olmuştur ve halkın tak
dirlerini kazanmışlardır. 

ta Anadolu halkı, cidden takdire layık :: ıı ııı11111ıııııııımmıııııııııuuııııııı 111ıııııııı ııw 
bir teenni ile hareket ederek ekmek ihti- = Hn!!ii n topla naca { :_:_ 
yacını teminle mükellef tutulan bele-
Öiyelerin çalışmalarını mümkün merte- - pa r ti ocak 1 a ... § 
be kolaylaftırmaktadırlar. -

Y ozgadı ziyaretimde vali bana sun- : C. H. P. Ocak kongrelerinin yapıl- E 
lan söylemiştir: E masına bu aksam baslanacaktır. E 

« - Ekmek satışı ve imali cıerbest bı- E Vilayetimizd~ mevc~t altı yüz otuz E 
rakılınıştır. Satıı ıerbest bırakılınca top- E dokuz ocak için lazım gelen program § 
rak mahsulleri ofisi buğday tanzim satı- § hazırlanmu~tıc. ~ 
şını hemen kesmiştir. Gayet tabii olan § Bu akşam s::ıat 20.30 da Dolaplıku- E 
bu halin belediyemizi darlığa düsürdü- E yu nahiyesine bağlı Altay ocağı "\'C :; 

' ğü Ş?Öze çarpıyor. · §saat 21 de İkiçcşmelik nahiyes: ne ~ 
Köylü. devlete mahsul borcunu öde- Ebağlı kahraman Mescit, Halil ve:: 

meden istihsal fazlasını piyasada ser- E Hacı İbrahim ocağı, Tilkilik nahiye- E 
~estçe satamıyacaktır ve satmamaktadır. - -
K Esine bag~lı Mu ali ocai!ı toı>lantıları- :: öylü serbeıt satıştan men edilince, -Em vapacaklardır. : toprak mahcıu1leri ofisi de tanzim satm- :ıııımııı ııııııııı111111 ııııııııı ıı 111111111mıu11ııımı 
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... ihtilal ve A$1ı Hilıii~esi •• 
••• J •• 

tadır. 

--- o- --
ZABITAOA 

R i r sah ı k ah i ki k iş i
yi vurdu, kendisi 

de } ar·a lan d1 
---*- - -

K E 111 ERDE NAZIM so~. GIN· 
DA GECEN HAOı SE 

Evvelki gece saat 22 de Kemerde Na
zıın sokağında bir hadise olmuştur. Ta
nınmış sabıkalılardan Mehmet oğlu 
Mw;tafa sarhoş olarak 1150 inci sokakta 
2 saytlı evde oturan Besim, Besim kız.ı 
Fatma, Hayriye ve Cevada sarkıntılık 
etmiş ve kavga çıkarmıştır. 

Mustafa Cevadı sol kalçasından bıçak
la yaralamıs ve kaçmağa teşebbüs elm~
tir. Mahalle bekçisi Ahmet kendisini ya
Kalamak isleyince Mustafa bekçiyi en
sesinden ve göğsünden hafif surette ya
ralamış, tekı-ar kaçınağa teşebbl.is etmiş
tir. 

Bu defa vaka yerine yetişen bekçi Ah
met suçlu Mustafaya teslim olmasını, ak
si takdirde ateş edeceğini ihtar etmiş, 
suçlu kaçmağa devam edince bekçi ateş 
ederek Mustafayı karnından yaralamış
tır. 

Oldukça ağır surette yaralanan Mus
tafa memleket hastanesine kaldınlm~, 
bekçi Ahın c tle ~ahitlerin ifadeleri alın
mıstır. 

--- o- --
Hem,i reler arasında .. 
Memleket hastanesi hemşirelerinden 

Bn. Muzaffer Gençkırlı 20 lira asli ma
aşla Haydarpaşa nüınune hastanesi hem
şireliğine, Malatya memleket hastanesi 
hemşirelerinden Bn. Merzuka Onal İz
mir memleket hastanesi hemşireliğine 
l yin edilmişlerdir. 

yetlerini de anlatmanızt rica ederim. 
- Şu kısa saçlı kadın doktorluk tah

sil ediyor. Kırmızı saçlı ressamdır. Ve 
üçüncüsüne gelince.. Bu hepsinden en
teresandır. İşte sesi kısık adamla alış 
verişe başlıyor. 

- Bu da ne demek? Alış veri!) i.§ine 
nereden hükmediyorsunuz?. 

- tşte kıstk ses ... Sesinin k!Slk olma
SL hasebiyle ona bu ismi verdik. Bu 
adam bizim pirimiz. bizim kıdemlimiz
dir. Burada on senedir bulunmaktadır. 
Bize pek lüzumludur. Bazı Rus gazete
lerinin muhabirliğini yapar. Fakat şu 

Dogru.su, bütün bunlar beni hiç ala- . Tesadüf eseri gibi gözümü co»'nun strada buhranlı bir an geçirmektedir. 
kadar elıniyordu; fakat arkadaşımın bulunduğu masaya çevirdim; co», iki Bunun içinde hepimizin ceplerine ha
ballandn-a ballandıra anlatması hosu- genç kız ve bir kaç erkek ile beraber- kimdir. Fakat tercihen Veraya müracaat 
ma gitti; ve bir az meharet gösterirs~n. di. eder. 
Sö - Ne için? 

··zü «o• nun üzerine götürebilecektim. c - Yaşu kadınların yanında oturan Hayretim son haddini bulm~tu. 
ürkütmemek ve is. i belli etmemek içm· , matruş ad ...... ? 

.;u.o.ı ·.. - İsteyerek ve bilhassa en ziyade 
«o:t ndan pek uzakta bulunmayan sa- c - Şluselburg da dört sene staj yap- kolaylıkla verir de, ondan! Ebeveynin
rışın bir delikanlı hakkında mah"ımat is- tığı halde hala bir hiçtir. Kendine bir den ayda iki yüz ruble almaktadır ve 
tcdim. mevki vermeğe çalışıyor. Ama, hariç- kendisine ancak 30 ruble lazımdır. Ar-
Arkadaşım kulağıma eğildi ve yavaş te uzun müddet yaşıyamıyacak ve ya- tanı başkalarına verir veyahut cmaksab 

bir sesle: kında muhakkak Rusyaya dönecektir. için sarfeder. 
- Filoloji tahsil ediyor, fakat bir ca- - Aziz arkadaş, sizi bu suretle sual- Gözlerim genç sarışın kızın üzerin-

sustur. lere boğduğum için affınızı rica ederim den bir tiirlü ayrılamıyordu. Gözümde 
« - Ne diyor .;;unuz?. Kendi aranızda Arkadasım gülerek: gittikçe teşehhüs ediyordu. Arkadaşım 

tla rahatınız yok mu?. c: - Bilakis, rica ederim. Sizin :ı laka- da izahat vermekte devam etti: 
« - Tabii, fakat bizi hiç bir şeyden nızı memnuniyetle görüyorum ve sizin - Bu genç kız hakkında Sibiryada 

ıhabersız sanıyor ve köpek bir seylcr öğ- bir casus olmadığınızı ela biliyorum.. on beş sene kürek cezası verildiğini bi-
rendiğim snnıvor! - Mademki bu suallerim sizi yormu- liyor musunuz? 

GWdil. . yor, bana bu kadınların buradaki vazi- - Neden ?. Neden? 

~~~------._.._...----~~-~-
Japonlar zafer dağının en yüksek zir

vesinden ağır ağır inmektedirler. Avus
tralya, Hindistan üzerindeki tehlike bu
lutları dağıhnı~tır. Birleşik devletler ce
nup pasifikte tecavüze geçmişlerdir. 
Çinliler de tahminin fevkinde bir reak
siyon kabiliyeti göstererek bazı nıuvaC

Yüzde dolısan beşi sergi de olduğu tahmin edilen 
üzürnJer ıslandı •• Düşen yddırıınlardan b i r ölü 

ve ilıi yaralı var •• 
Akhisar, 30 (Hususi) - - Cumartesi 

sabahı Manisada yağmağa başlıyan yağ
mur bugün burada saat 10.30 da başla
mış ve geceleyin de iki saat devam et
mişt:r. Sağnak hnlindeki yağmur sergi
lerde bulunan çekirdeksiz üzümleri ta
mamen ıslatmışıır. Mahsulün yüzde 
doksan be!)inin s~rgide olduğu tahmin 
ediliyor. 

Etraftan alınan malumata göre Tur
gutlu, Marmara, Süleymanlı, Kırkağaç 

havalisinc de yağmur düşmüş ve geniş fakıyetler kazanmaktadırlar. Yani Ja-
zararı mucip olmuştur. ponların sademe indirmek kudretleri 

YILDIRIMLAR gevşemi!?tir. Bwıu söylemekle Japoala-
Şehir dahilinde Paşa camii bahçesin!' rm yeni muvaffakıyetler kazanmıyacak

deki Selvi ağacına, askerlik şubesi ar- larını iddia etmek istemiyoruz. Bizim 
kasındaki arsaya ve iki tütün damına sadece olaylardan çıkardığunız netice 

Japonyanm büyilk iistiinlüğiinü kaybet
y1ldırımlr düşmüştür. Yıldırımlardan tiği merkezindedir. Öç yıllık harp tab-
bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanrnı.ştır. . loswuı tamamlamak icin biraz da mu
Yarahlar derhal hastaneye kaldırılarak lıarip devletlerin iç cİurwnlarma :öz 
tedavi altına alııunışlardır. gezdirmek lazımdır: 

• • Belediye a~ası seçımı 
Nazi liderleri Alınan milletinin m.ane

~iyatı hiç bir zaman zaafa uğramıyaca· 
gını, harp ne kadar uzarıa uzasın kendi 
kuvvetine ve zafere olan güvenini mu
hafaza edeceğini söyliyorlar. 

Intthap eneft· 
menlerl se~ildl 

~-~~-~-~-_,.,,,.~~~--~~---

Reyler ı · 8 teşrinievvel arasında Jıullandacalı ••• 
neticeler ıo teırinie vvelde belli olacaJı •• 

Şehrimizde belediye meclisi azasL Se
çimi başlamıştır. Dün sabah Karşıyaka 
belediye ~ubesinde seçim işlerini idare 
edecek 7 kişilik bir intihap encümeni 
:-eçilmiş, seçimde belediye reisimiz bay 
Reşat Leblebicioğlu hazır bulunmuştur. 

İzmir şehri dahilindeki bütün mahal
lelerden seçHen ikişer mümessilin işti
ı akiyle dün ~am İzmir belediyesinde 
<>n kişilik merkez intihap encümeni se
c:ilıniştir. Bu encümen hmir şehri se
çim işlerini idare edecektir. 

Merkez intihap encümeni bu sabahtan 

- İştirak ettiği bir suikast dolayısiy
k. Ve, Sibirya cCenneti• yolunu da 
tutmuş idi; fakat Ural dağları yakınında 
diğer iki arkadaşiyle firara muvaffak 
olmuştur. 

- Şu halde, Rusyaya dönemez artık! 
Ve, mümkün olduğu kadar heyecan

sız alakasız görünmeğe çalışıyordum. 
Arkadaşım alaylı bil' tavırla: 
« - Her zaman buna muvaffak ola

bilir: fakat tanındığı anda asılacaktır. 
dedi. 

- Tahsile devam ediyor mu? 
- Evet, tıp tahsil ediyor. Yedinci sü-

mesterdedir. Ve buraya geleli de çok ol. 
mamıştır. Evvelce cenupta idi. Altı ay 
kadar da Sorbon'a devam etmiştir. 

- Bİ T M E Dİ -

HUSUSf 
Yusuf Riza Okulu 

ANA VE ~LK 
beşinde, derslere birinci teşrinin ilk 
Yeniden talebe kaydına Eylül on 
gününde başlanacaktır. 4 ve 5 inci 
sınıflarında Fransızca dersi vardtr. 
Uzak semtlere okulun hususi oto
büsleri işlemektedir. 
Telefon: 2914 1-13 (2304) 

ıtibaren belediyede toplana1·ak seçim 
defterlerini tetkik edecek ve letkikat bu 
ayın yedinci gününe kadar devam ede
rek sekizinci günü defterler mahallele
re asılacaktır. 

8 _ 14 eylül arasında asılı kalacak olan 
defterlerde herkes ismini arayıp bula
caktır. Adları bulunmıyanlar 14 - 17 
eylül arasında itiı'az edecekler ve itiraz
ları karara bağlanacaktır. 

Belediye merkez intihap encümeni ta
rafından itirazları reddedilenler 17 - 20 
eylül arasında mahkemeye baş vuracak
lardır. 27 eylüle kadar mahkemelere 
vaki olan itirazlar karara bağlanacak ve 
intihap işleri yoluna girmiş bulunacak
tır. 

26 eylülden 30 eylüle kadaı· 4 günlük 
bir ara bırakılmıştır. 1 ilkteşrin günü 
belediye seçimine bilfiil başlanarak rey
ler kullanılacaktır. 8 ilkteşrin akşamı 
reylerin tamamı kullanılmış bulunacak 
ve o akşam sandıklar açılarak rey pus
laları sayılmağa başlanacaktır. S::ı· ··m ve 
tasnif işleri 9 ilkteşrin akşamı nihayet 
bulacak, 10 ille.teşrin tarihinde intihap 
neticeleri ilan edilecektir . - - o- --
Daha çotı ilgi ve 
llarelıet ıazım .. 

Türk Hava Kurumunun çalışmala
rından elde edilen rakkamlar, davaya 
bütün milletçe iyi nüfuz edil.mi§ ol
duğunu gösteriyor. Fakat kurumun 
el attığı teşebbüsler, mill1 yardımın 
ölçüsüne dayandığı için vatandaşla
rımızdan daha çok ilgi ve hareket 
bekliyoruz. 

--- o- --
B. Hur i Atay gidiyor •• 
Erzurum vali vekilliğine tayin edi1en 

vali muavinimiz B. Nuri Atay yeni vazi
fesine başlamak üzere yarın şehrimiz
den ayrılacaktır. B. Nuri Atay tzınirde 
bulunduğu müddetçe çok muvaffak ol
muş ve muhitte iYi intibalar bırakmıştır. 

Bitaraf m.üşalıitler ise Almaoyada iç 
durumun gittikce ağırlaştığına kanidir
ler. Kıtanın istilksı Almanyanan içinde 
çırpındığı muazzam zorlukları azaltma
maştır. Buna mukabil işgal altındaki ge
niş topraklarda jandarmalık vazifesi 
ınihvercileri her dakika fe\•erana imade 
bir yanar dağı iistünde dövü~meğe zor
lamaktadır. 

Gerçi demokrasilerin de müşkülatı 
artnu!)br. Fakat or.larm malik bulun
dukları kaynakların zenginliği sayesin
de düşınanlanndan kat kat iyi durum
dadırlar. Bize gelince, harbin dördünci.i 
yılına girerken temennimiz insanhğın en 
büyük ve en onulmaz feliketini teşkil 
eden bu meşum badirenin birin evvel 
nihayet bulmasından ibarettir. 

ŞEVKEr BJI.GiN 
.!: 111111111111111111111111 111m1111 ıı ı ı ım ı ı ı ı ı ı ınnm ı ı c:. 

~ GENÇLERiN DUYGULARI : 
§ ...,... : 

---------
------
-----------------

Beyanname 
«Ankaralı aııık Öıner'e• 

Hepimiz Eroğlu eriz 
Adaktır canımız yurda 
«Her gün dedik, yıne deriz:• 
Kurbanlığız bu uğurda. 

* Hep kahramanız, yiğidiz 
Cihana bedel oluruz 
Yurt kapısmda kilidiz 
Düşmana ecel oluruz. 

* TaL·ihlerde adımız var 
Dünyada bize benzer yok. 
Büyük kUçiik andımız var: 
Düsmana bi,. karış yer yok.. 

* S Kullanırız ~üngümüzü 

- Her boyda düşmana karsı 
- Riz tanıttık gllcümüzü · 

Bütün cihana karsı. * . 
5 Korkutmuştur her bir yanı 

Bizim silah seslerim.iz 
E Yeter bozmağa düşmanı; 
_ Allah, Allah seslerimiz. 

* = Yiğit Türktcki değeri 
Aciziz hurda beyana, 

: 30 ağustos zaferi, 
- Şahitlik eder cihana .. 
= NiYAZİ HİCRAN DAMLA : 
:.ı 1111111111llllIU11111111illllllHI11111111111 ıtllllllllllel 
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JEYLilL SALI 

BiR HAF'J'ADA 
JO gemi IJatırılmlf . Y• 

JJerlin 31 (A.A) - Alman tebligı : 

1942 

Borsa 
ZAHİRE 

20 Ton Susanı 
285 çuval Bakla 

59 
28 

59 
29 

Deniz~ltılarımız geçen hafta düşman 
, caret filolarına yeniden ağır kayıplar 
\ eı-dirmişlerdir. Atlantik ve Karaip de-

nielerinde ve batı Afrika
1 1 

açıklarınd.~a ~AF;iiii:iiiiiiii& ... ii!iiii&-iim•a,wwmİİİİİİİİİİİİİi•M•Dwu~:;;:;.ıwii;.,...İİP! 
faaliyette bulunan denizatı ar~ız ı:ış-
•an hava ve deniz kuvvetlerın~n şı~
detli müdafaasına ı·ağmen 18l hın tonı
latoluk 30 ticaret gemisini batırmış ve 
~ka beş gemiyi de torpillemişlerdir. 

FaJıirler için aşhane 
acılacalı mı? ... 
Kızılay cemiyeti Ankara rı:erkez teş

kilatı tarafından önümüzdekı kış mev
siminde fakir halka parasız sıcak yemek 
verilecektir. Bu hususta Ankarada ha-
zırlıklar tamamlanmıştır. . . 

Ankaradaki teşkilat için fzmır pı~asa
smdan yağ ve diğer gıda maddelerı sa-
tın alınmaktad1r. 
Kış mevsiminde lımirde kızılay tara

fmdan fakirler için aşhaneler açılıp açıl
maması hakkında henüz hiç bir işarda 
bulunulmamış ve hazırlık yapılmamış-
tır. 

Elınaefı ue gaz sduntısı. .• 
Bir haftadır ekmek almak hususunda 

çektiğimiz müşkülatı zabıta memurları 
da görüyorlar. İzdihamdan fırınların 
önüne yanaşılamıyor. . 

Bilhassa Asansörde sabah saat sekız
den sonra ekmek bulmak imkinı ol
muyor. Bu gibi fırınlara yevmiye veril
mekte olan un mikdarınm arttırılması 
ile izdiham ve müşkUlatın önüne geçi
lebilir. 

Bir buçuk ay evvel birlik tarafından 
bizim eve bir kilo gaz veribn.işti Bu 
1u çoktan 'bittiği için on beş gündür ka
ranlıkta oturuyoruz. Birlik reislerine 
müracaatımızda belediye ile kooperatif 
arasında ihtillftan bahsediliyor. 

Nereden ve ne suretle gaz temin ede
ceğiz? 

Daimi okurlarınzıdan Telgrafçı 
VASFt GUNööR 

·---·-·- ·-·-·--ı u4n milyonu 1 
(:oJı a,.,.,.aıım.. 1 

Milli Havacılığımızın bütün yurda 
dal budak salması için Türk vatan
daşının bağrında kutsal bir ihtiras 
yanmaktadır. Türk Hava ku:,wnu~a 
son ytl içinde bağışlanan uDort mıl
yon• milletçe çalışmanın en coşkun 
çağında bulunduğumuzun delilidir .. 
Rakamları daha çok yükseltelim ve 
daha çok çalışalım. . ..,_.,.._...._... _ll_l_W_ .. b_f_P_L_I_ •!• 
YENİ NEŞB.İYAT 
HA VACILlK VE SPOR : 317 inci 

sayısı bol resim ve güzel yazılarla çık
ınıJtır. 

TOR.KİYE P ALAMUTÇULAR 
ANONİM ŞtRKETtNDEN : 

15 eylül 1942 tarihinden itibaren 
temettü tevziine başlanacağı sayın 
his.sedarlara ilan olunur. (2305) 

TASHİH 

31 ağustos tarihli gazetemizde İzmir 
defterdarlığına ait 579 numaralı satış 
ilanında Kahramanlar sokak numarası 
1391 olacak yerde 1396 çıktığından bu 
yanlıslığı tashih ederiz. 

1ZM1R BELEDiYEStNDEN: 
Karantina 212 nci sokakta 60 metre 

boyda kanalizasyon yapılması fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 597.30 li!a ~uvakk_at te~!
natı 44.80 liradır. Talıplerın temınatı og
leden evvel iş bankasına yatırarak mak
b~ariyle ihale tarihi olan 14/ 9/ 942 Pa
zartesi günü saat 16 da encümene mü
racaatları. 28, 1, 5, 12 5042 (2671) 

-:~:r~~~·-·~ı 
Aydın Gazi buh·arı, gunıruk onu il 

No. 102 .• 
Askerlik vazifesini bitirip gelmiştir. 

Ve hastalarını her gün muayeneha
nesinde kabule başlamıştır. 

Kx:ıoc:l':CCCO~..o""JO""~~~~. 

~D&~ 
~ GVHEREN 

i 
Hastalarını her gün Tilkilik Akar

çeşme ka.rşısuıdaki muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON : 4057 . 
~~ 

, ....... ".----·--· -· --·-·----.---·-· -··-' .. 
DOKTOR t 

Salahettin TEKAND 
ÇOCUK UASTALIKLARJ 

MÜTEI o\SSISI 

Hastalarını her gün öilevin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 

23 numarada hususi muayenehane-
sinde kabul eder. Telefon : 4342 

~ Ev: 3459 ··-·-·- . --- 6-·-·-·- -·-·:· 
DOKTOR 

Kemal Salill Aysay 
Sari hastalıklar mütehaSS1S1 

BAKTERİYOWG 

f' caddesi No. 2 de kabul eder. 

Dahili hastalarını TilkilikU: Hatn

~i i~nkara Radvosu ~ niye camii karşasaida Namazgah 

' BUGUNKU'NEŞl\İYA T lıs;<ır.w!J_~;.,~0 .. 0 

•: K.LiNtK .. · _:
11110 
.. ~ _ _,~i ... ~ -·• 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~~~~~iii_ii~iiiiii 
"l.32 Vücudum.uzu çalıştıralım 1.40 ajans DOKTOR KEMAL 
haberleri 7.55 - 8.3-0 Müzik pl. 12·30 OSMAN BOZKUR'J' 
Prograın ve memleket saat ayarı, 12.33 

• Müzik pl. 12.45 Ajans haberleri 13".00 - İzmir memleket hastanesi 
13.30 Müzik : Karışık makamlardan şar- Asabiye miitehasstsı 
kılar 18.00 Program ve memleket saat Hastalannı her gün öğleden sonra 
ayarı 18.03 Müzik : Radyo salo_n ores- İkinci Beyler sokağındaki muayene
trast 18.45 Müzik : Fasıl heyetı 19.3~ , ,;:nesinde kabul eder .. 
Memleket saat ayarı ve ajans haberlerı ·- ,,. 
19.45 Müzik : Halkevi folklor saati 20.15 f İİİİİİİİİİİİİİİİİİUiiİliiiİİİİİİİİİİİliİİİİiiliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİjİİİİ 
Radyo gazetesi 20.45 Müzik J?~· .2l.OO DOK70R • HÖROLOC 
Kon~ma (Evin saati..) 21·15 Muzilc pl. HİLMİ DEMİRO.NAT 
21.30 Konuşma (Sağlık saati .. ) 21.45 
Müzik : Klisik Türk müziği programı.. ASKER HASTANESİ 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans ha- ASABİYE MÜTEHASSISI 
berleri ve boı'Sal&r 22.45 - 22.50 Yarın- Hastalarını her güt1 öğleden sonra 
ki progl'am ve kapanış.. ikinci beyler sokak 79 No. da yeni 

açtığı muayenehanede kabul eder. 
tzM1R StCtLt TtCAR~ MEMUR- TELEFON No. : 2727 

LUCUNDAN : 
Sami Bencuya ticaret unvanı ile tz

mirde Osmaniye caddesinde 62 numara
lı mağazada 1939 sene-:ınde~ beri pera
kende suretile her nevı terzı levazımatı 
ve manifatura üzerine dahili ticaretle 
iştigal eden Sami Bencuyanı~ i~bu li~
ret unvanı ticaret kanunu hukumlenne 
göre sicilin 4590 numarasına kayt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 3138 (2307) 

ACELE SArlLIK 
Karşıyaka vapur iskelesine 3 daki

ka mesafede Salih paşa yalı cadde
sinde 102 numaralı yalı azimet dola
yısile acele satılıktır. Arzu edenlerin 
meddlr haneye müracaatları. 

1 - 2 (2303) 

Müzeyyen 
Sen ar 

VE ARKADAŞLARI 
Her akşam Kültürparkta Açık 

Hava tiyatrosunda saat 10 da 
VE 

§ BELEDiYE 
1 Sahil Park 
~ Gazinosunda 
~.:::~~~:: .......... . 

~:ıo:ıcıc:ıoolXllO"'....c:r..r...r...r~~ 

DOKTOR 
HİKHE'J' ALADAC 
Kadın hastalıklan operatörü ve 

DOCiUM MÜTEHASSISI 
Memleket hastanesi nisaiye ve vela· 

diye servisi muavini... 
Birinci Kordon Tayyare sineması 

bitişiğinde N o. 206.. Telefon: 4032 
~~A"'~~ 

DOKTOR 
SVLEYMAN ÇORUR 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Birincı Beyler Sokak 42 Sayı .. 
TEL. 2946 

Evi İnönü caddesi ( Göztepe) 836 
sayı ... TEL. 4436 1 • 13 (!065) 
~ 

s~.r~.o.xıı.:>.=ı::ıc:ıcc 

~ ssı.İMKTJzEL 

1
§ Eıırefpaşa Hastanesi C~~· Saç ve 

Zehrevi hastalıklan mutehassısı. 
Adres: Şamlı sokak No. 8 bmır 
Her gün saat ( 3) den sonra hasta
larını kabul eder. 

:ccıo'"J"J"J~...r~....cr...r..cococcrJ".#"~ 

K DOKTOR 

~ RAİF AKDENİZ 
§ Doğum ve Kadın Hastalıkları 

1 mütehassısı .. 
Hastalarını her gün Birinci Beyler 

M sokak No. 42 de muayehanesinde 
~kabul eder. 
§ Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 1 1-13 (ll66) 

.,. ...... . 
rüRK MAARİF CEMIYE1'1 

Al sancak talebe yurtları 
TALEBE KAYDINA BlŞLAMI ŞTIR 

1 - Yurda ATATORK VE INöNO Liseleriyle Ticaret Lisesi Gazi 
Tilkilik talebeleri alınır. 

2 - Müracaat yeri : Alsancak vapur iskelesi 
binadır. Telefon 2920 1 3 5 

~°"'~~,:"><.;:Y.,,y<:;y<:::::,,,<;:::,.<;:::,..<::><;:--..<~::><;;><::>"::>"~;::::,.o..;::,..<::::;..-::::;..-::::;..-:;;>"..-:>V 

MOEİLY A Y AP'J'IRILACAK 
Maarif Vekilliğinden : . . ~ . . 

Y enideiı açılacak köy kadınları gezici kursları ıçın aşagıda cıns ve mıktan 
yazılı 1 2 kalem mobilyanın imali kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu~mu,tur. 

2 - İşbu 12 kalem mobilyanın yapıldığı yerde teslim edilmek şartıyle tah
min edilen bedeli 32,875 liradır. Muvakkat teminatı 2,465 lira 63 kuruştur. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 1O / Eylül/1942 perşembe günü saat 15 te 
Ankarada Maarif vekilliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Mobilyalara ait resim ve ııartnameler lstanbulda Nişantaşı. lzmirde 
cumhuriyet kız enstitüleri müdü~lüklerinde, Ankarada vekillik levazım mü
dürlüğünde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye istekli olanların 2490 sayılı kanunda yazılı şartlara göre mu
vak}cat teminatlariyle teklif mektuplarını en çok ihale saatinden bir saat evvel 
vekillik satın alma komisyonuna vermis veya göndermiş olmaları lazımdır. 
Postada va.ki olacak gecikmelerden m~s'uliyet kabul edilmez. . 

6 - Eksiltmeye istekli olanların evvelce bu gibi işlerde asgari 8.000 lıra
lık taahhütlerde bulunmuş oldukla;ını gösteren belgeleri ibraz etme1eri lazım-
dır. ( 7254) 
Eşyanın cinsi ve evsafı Mikdarı Fiatı Tutarı 

Portatif masa 50 adet 18.- 900.-T.L 
Portatif sandalye 1250 adet 10.- 12.500.- c 
Portatif karyola 50 adet 14.- 700.- c 
E.lbi~e dolabı 50. adet 50.- 2.500.- c 
Komodin 50 adet 22.- 1.100.- c 

200 adet 43.- 8.600- c Portatif dikiş masası 
Elbise askısı (20 kişilik) 50 adet 32.- 1.600.- c 
Yemek dolabı SO adet 23.- t.150.- « 
Mutbak eşyası dolabı 50 adet 22.- 1.100.- « 

50 adet 5.- 250.- c Kağıt kutusu 
Yazı tahtası SO adet 15.- 750.- « 
Prova avna~ı 50 adet 34.50 1.725.- c 

32.875.- « 
3 5 7 5121 (2314) 

MaariJ Vekilliğinden: 
Bölge sanat okulları tesviye, elektrik, motor, döküm, model marangozluk 

ve demir atelyeleri için a~ğıdalti esas ve şartlar altında (öğretmen) ve (usta) 
alınacaktır. 

A - öğretmen olabilmek için; 
1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartlan haiz bulun

mak, 
2 - Tabi tutulacakları imtihanda muvaffak olmak lazımdır. 
3 - Yukarıdaki şartlan haiz olanlara, barem kanunundaki esaslara göre ta-

yin edilcek miktarda ücret ve ayrıca 32 ila 46 lira ilave ücret verilecektir. 
4 - Füli askerlik hizmetlerini yapmış olanlar tercih olunur. 
B - Usta olabilmek için; 
1 - Memurin kanununun 5 inci maddesinde yaztlı şartları haiz bulunmak, 
2 - Tabi tutulacakları imtihanda muvaffak olmak lazımdır. 
3 - Ustalara imtihanda gösterecekleri başarıya göre 260 liraya kadar Üc

ret verilecektir. 
4 - Fiili askerlik hizmetlerini yapmış olanlar tercik olunur. 
Öğretmen ve usta olacaklardan halen bir müessesede çalışanlar imtihanda 

kazandıkları takdirde bağlı bulundukları müesseseden ayrılmalarında mahzur 
olmadığına dair muvafakatname getirmek sartiyle tayin edilebilirler. 

Talip olanların Marrif vekilliği Erkek Teknik Öğretmen müdürlüğüne bir di
lekçe ve evrakı müsbitleri ile müracaatları. ( 7253) 1 3 5 5121 (2313) 

Kula ol'ta 'J'icaret Olıel ıı miil!iirl!i(fünden : 
Okulumuza kız ve erkek talebe kayıt ve kabulüne devam olunmaktadır. 

isteklilerin aşağıdaki vesikalarla doğru dan doğruya veya yazı ile okula müra
caatları. 

1 - ilkokul diploması 
2 - Rapor ve aşı kağıdı 
3 - Nüfus ve hüviyet. cüzdanı 
4 - 4. 5-6 boyunda altı adet fotoğraf. 30 5052 (2282) 

---- - -- --------- -----------------
CESME BELEDiYESi İN'l'İHAP EHCVMEHİ 

RF.t~LifJiNDEH : 
1580 sayılı belediye kanununa tevfikan Çeşme belediye intihabatı aşağıdaki 

şekilde icra edilecektir. 
A : İntihap defterleri 8 / Eylül/942 tarihinden 14/ Eylül/942 saat yirmiye 

kadar belediye ve hükümet kapısında talik edilecektir. 
B : itiraz müddeti 14/Eylül/942 tarihinden 17 /Eylül/942 saat yirmiye 

kadardır. Bu müddetten sonra itiraz kabul olunmaz. 
C : Tek intihap şubesi tesbit edilmiş tir. 
D : İntihap 1 /Teşrinievvel/942 saat dokuzda başlayacak ve 1 O/Teşriniev

vel 1942 saat on altıda bitecektir. 
K : Müntehipler D fıkrasına tevfikan .reylerini muayyen günlerde saat sekiz

den yirmiye kadar sandığa atmak sure tiyle vermeleri ihtiza eder. 
L : Sandığın biri belediye dahilindeki mermer koridordur. Belediye kanunun 

35 inci maddesine tevfikan ilan olunur. l 5 5120 (2306) 

İstanbul c. Müddelıım llnlillğinden : 
istanbul ceza ve tevkif evinin 942 mali yıhna ait 300.000 çift ekmek ihtiya

cı kapah zarf usuliyle tekrar eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 51.0~0 
lira muvakkat teminah 3825 liradır.Ekmek bedelinin temyesi esnasında bil
cümle vergiler idare tarafından ödenecektir. Eksiltme 22/9/942 salı günü saat 
15 te İstanbul Sultan Ahmette ceza ve tvkif evi binasında yapılacaktır. istekli
ler buna ait şartnameyi tatil günlerin~e n. mada her gÜn mesai saatleri dahilinde 
mezkur müdürlükte görülebilir. istekli!e nn kanuni vesikalarını havi kapalı zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evvlın e kadar mezkur müdürlükte toplanacak 
komisyon reisliğine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri taşradan gönde
rilecek teahhütlü mektuplann posta gecikmesinden bir mesuliyet kabul edilmi-
yeceği ilan olunur. 1 5 10 15 5050 (2312) 

Denlzff P. r. T. MüdÜPlü§ünden : 
21 /8/942 tarihli Yeni Asır gazetesinin üçüncü aütununda 4/ 9/ 942 tarihine 

müsadif cuma günü ihalesi icra edilmek Üzere 21 / 8/942 tarihinde kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çık.anlan 35 1 O adet telgraf direğinin görülen lüzum üzeri-
ne ihalesinden sarfınazar edildiği ilan olunur. . 5119 (2309) 

BELSA MITOL , 
idrar yolları iltihabı, yeni ve e~ ~~OC.UKLUC.U, idrar zorluğu, me-1 

sane ve prostat iltihabı. sistit ve koli sıstıtlere, böbrek rahatsızlıklanna kar-
§l en mükemmel bir iiaç BELSAMiTOL'dur. BELSAMtTOL kullananlar 
yukanda yazılı hasfalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczane ve ecza 

---------• depolarından arayınız. ______ _. __ 

Doyçe Oryent 
DRE S D NE R B A N K 

t Z M l R 
Merkezi : BEIUJN 

bank 
ŞU BESi 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
SennaYe ve ihtiyat akçesi 

ı7J,SQO,OOO Rayftsmarlı 
'l'Orldyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIK 

Mtsırda şubeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her tiitlil banka maameJitım ifa ve bbal eder. 

s.urırs J 

izını~. gf'allu ta~~ ~ . ndidilrliiğünden: 
Gruba mulhak kaza tapu sıcıl ıdarelennde münhal bulunan 15 lira maaşlı 

tapu sicil katiplikleri için 14 Eylül 942 pazarteai günü saat 15 te müsabaka 
imtihanı açılacağından Lise veya orta mektep mezunlarından talip olanlar 
mektep vesikalariyle birlikte İzmir grubu tapu sicil müdüriyeti kalemine müra-
caatları. 1 3 5 5126 (2308) 

inhisarlar Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden : 
Tuzlamızda çalıştırılmak üzere dizel gazojen motorlerinden anlayan iki mo

tor makiniııti biri bobinci ve diğerleri tesisatçı olmak üzere iki elektrikçi, bir 
telefon tamircisi, iki tesviyeci iki tornacı ve bir de duvarcı ustası alınacaktır: 

Bu nşilere tesbit edilecek ücret iş kabiliyetlerine göre gündelik tayin edile
cek ve bunlara yatacak yeri ile çalıştıkları günlerde ayrıca parasız yemek veri• 
lecektir. isteklilerin her gün saat 9 dan 1 7 ye kadar inhisarlar Çamaltı tuzlası 
müdürlüğüne müracaatları. 1 3 5 5 125 (231 O) 

İzmir Defterdarlığından : 
- 1593 lira 34 kuruş kesif bedelli lzmir hükümet konağı tamiratı açılc 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 120 liradır. 
3 - Eksiltme 14/ 9 / 942 pazartesi günü saat on beste Defterdarlık binasa 

yanında Milli Em1ak müzayede salonunda yapılacaktır. · 
4 - istekliler keşifnameyi Milli Emlak müdürlüğünde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olanların Nafia müdürlüğünden alacakları 

ehliyet vesikasını komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 1 11 5035 (2302) 

Universite A. E. P. Komisyonundan : 
Yapılacak işleri Muhammen Teminatı ihale tarihi 

bedeli lira 
lira 

Oçüncü İç hastalıkları 23281 1747 17 / 9 / 942 perıemhe 
klinigine 32 kalem madeni eşya günü saat 15 te 
Üçüncü İç hastalıkları kilini- 1 5 44 1 7 / 9 / 4 2 perşembe gü-
gine 25 kalem tahta eşya 20585 nü saat 15,30 da 

Yukarıda yazlı iki iş üniversite rek.törlük binasında kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. isteklilerin teklif zarflarını ihale günü saat 1 4 t rektörlüğe , vermİf 
olmaları liste ve şartname rektörlükte görülür. 1 5 9 14 2092 (2301) 

Yülısefı Ziraat Enstitüsü Vetel'iner fafıüJtesi as
Jıeri kısmının Jıayıt ue lıabuı 'anları.. 

1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakülteııj askeri kısmına bu 
yıl sivil devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk im
tihanlarını vermiıı olmak şa.rtiyle talebe kabul edliecektir, isteklilerin aııağıdali 
şartları haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab' asından bulunmak. 
B- Yaşı 18 - 22 olmak 22 dahildir. 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete mü· 

~it olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D - Tavır v<.. hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de zabıta ve-

sikası ibraz etmek) 
2 - isteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaları bağlamaları lazımdır. 
A - Nüfus cüzdanı vey<:. musaddak sureti. 
B - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve aıı \:ağıda. 
C - Lişe mezuniyet olgunluk şahadetnamesi veya musaddak sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul ettiği 

hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi, talebe 
okuldan istifa etmek isterse okulca teahhüt ettirilecek masraflan birden verir 
ve bu teahhüt senedine kayıt edilir. 

Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpınmaya müptela olmadığı hak
kında. velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi (Bu gibi hastalıklardan 
biri ile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan 
çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile müra
caat edecekler ve subelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal etb"'k.teı:ı 
sonra Ankarada YÜksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe amir
liğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarihten 
.onra müracaat .kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve müracaat sı,ruı!Ml 
göredir. lstekli aded~ tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebligat yapılır. 
14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 4693 (2121) 

lzmir Defterdarlığından : 
Atıf oğlu Nuri Ortaşın Yeni şubeye borçlanma bedelinden mevcut 3300 

lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Alsancak mahallesinin 
Yeni Türkiye sokağında kain 1213 ada, 45 parsel sayıda mukayyet 7 numara
tajlı ve 2 720 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 21 gün müddetle müzayedeyeçıkarılmıştır. 

Taliplerin 10/9 /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 21 26 31 5 4861 (2185) 

Ke~I 
bedeli 

istanbal Belediyesinden : 
Keşif şartna

llk teminat me vesaıre 
bedeli 

43541,06 3265,56 2,16 Kasımpaşa Halicioğlu yolunun deni2 
hastahansi altına tesadüf eden k.tamına 
istinat duvarı inşaatı. 

21261,2 3 1596.09 1,07 Beyoğlu kazııat dahilinde yaptmlacalt 
yollar ve kanal inşaata. 

162 76,02 l 220, 70 0,61 Eminönü meydanında çöken rıhtımın 
inşaatı. 

16210,90 1215,82 0,62 Osküdar kazası dahilinde yaptmlacak 
yollar. 

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı kapalı 
zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Nafia işleri umumt, 
hususi ve fenni şartnameleri. proje keşif hul&.sasiyle buna müteferri diğer evrak 
hizalarında gösterilen bedeller üzerinden belediye fen işleri müdürlüğünden 
verilecektir. haleleri 15 /9 / 942 sah günü saat 15 te daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gÜn evvel 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet, imzalı şart
name ve saire ve kanunen ibrazt lazım gelen diğer ves.ikalariyle birlikte 2490 
numaralt kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
günü saat 15 de kadar daimi encümeneverme1eri lazımdır. 

31 4 8 12 5020 (2299) 

T. iş Bankası 
KiiçüJı tasarruf hesapları ı,42 iJıra"'fye pltim 
Keşideler : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağmtos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapılır •. 

ı ' " 2 iKRAMİYELERİ ... 
ı adet 2000 Liralık 2000 Lira 
3 adet 1000 Liralık 3000 Lira 
Z adet 750 Liralık 1500 Lira 
3 adet 500 Lirahk 1500 Lira 

ıo adet 250 Lirahk 2500 Lira 
40 adet 100 Lirabk 4000 Lira 

50 adet 50 Liralık 2500 Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lil'll 
ZOO adet 10 Lirabk 2000 Lir• 

f'. 

MAMA GÜRBÜZ 
Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 

Yavrularınızı besler, sıhhatini korur, vücutlarındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

Bütün Eczane ve depolarda bulunur. 



SON ASKE~I VAZIYET 

Alman taarruzu hızını 
kaybetmiş görünüyor 

Almanla atasıos sonunda aıacaıııaım aındalı· 

••• •"9 

FRllSI VE iSTiKLAL 
* 

Vi~iye karşı 
itaatsizlik 

neden? 

JIPOILIRLI HARP 
* Amerikan 

uçaklarının 
hücumu 

ları lıatfye yalım neticeyi elde eclemedDeP.. -*- -+-

lstanbulda hava düzeldi 
• • •• •• Uç gun, uç gece arasız 
yağan yağmurlar dindi Radyo gazetesdıe göre hafta başında tahkimatla karşılaşmış ve burada bir lstUıldll lıof'amıyan ..... Blf'rnanyada ccl.aşyon 

harekat sahalarında büyük bir değişik- meydan muharebesini kabul etmek zo- laUlıürnete lıa..şı gelrnelı şe,.,., ve lfrnanı De şimali 
Lk olmamıştır. Yalnız iki günden beri runda kalmış olmalarıdır. Esas üslerden lıadsi ,,,,. vazffedlf' Hlndfldnf IJorn•aıandı .... #IAfı "ddlf'ıın d-11.Hkıs e de insanca fıawp <UAfı .. 
uzak doğuda cereyan eden hidiseler 500 - 600 kHomt=tre uzakta böyle bir ~· u Y- ı -.,•-ı -ı• _,_ 
müstesnadır. meydan muhar~besini kabul etmek ko- Londra, 31 (AA) - Fransız mebus- Çunkin, 31 (A.A) - Çindelti Ame- İstanbul, 31 (Yeni Asır) - Uçç gün-ı etmiştir. Fakat paratonerler muhakkak 

Sovyet resmt tebliği, 72 saatten beri lay bir iş değildır. :S:ından olup hUr Fransızlara iltihak rlkan hava kuvvetleri karargihın.ın dür geceli gilndüzlü yağan fiddetli yağ- olan feliketlerin önünU almıştır. 
devam eden şiddetli harplerde $talin- Almanlarda görülen duraklamanın bir ıç~ Lo~draya gelmiş bulunan B. Andre ikinci tebliği : Amer:kan tayyarelerinin murlar durmuştur. B:rçok yıldınmlar Yalnız tramvaylann camlan kırı1mıt. 
grad ile Karadeniz bölgesinde inkişaflar sebebi de şimaldeki Rus hareketinin Fıli~ ~un .akşam Londra radyosunda Birmanyada bir şehri ve hava meydanı- dUşmüş, iki tramvaya da ~dınm isabet insanca zayiat olmamıştır. 
olduğunu ve Almanların durdurulduğu- tahmin edilememlş derecede büyük bir demıştır .~ı: . . . nı bombaladıklarını bildiriyor. Bomba
nu bildiriyor. kuvvetle yapılmış olmasıdır. Rusların . • - H~ ~rarua ı~e es.ır ~ransa?a.hür- lar hedef bölgesine düşmüştür. Şehirde 

Alman tebliği ise, aşağı Kubanda te- bu cephedeki muvaffakıyetleri küçük ~ye!k~: ıstiklll ~len. olmemıştır ve Uç büyük yangın çıkarılmıı ve tayyare
ıakkiler kaydedildiğini ve Rusların Ka- olmamakla beraber Stalingrad ve Kaf- ,er B' ınd_~1 d~ a~ şekılde .Y~~ta- ler kayıpsız olarak üslerine dönmüşler
radenize doğru geriye atıldığını, Sta- kas hareketlerine tesiri katı ve büyük oır. ır .~ e~ mü?afaası ~~ın ~ugüne dır. 
lingradda şiddetlı Rus mukavemetine olamaz. Rus taarruzu ancak çok büyük kadar ~orülrn.:yen hır tesanutle ış ha- . . 
rağmen fe)ıre 25 kilometre yaklaşılmış bir gelişme gösterirse büyük bir tesir şınd_a b~l~şmış bulunuyo~ Çunkin! 31 (A.A) - Amerikan ha~ 
oldutunu, Ladoga gölUndelti Rus taar- yapabilecekt:r. Bununla beraber Rusla- Bız Vışıye muhalefet edıyoruz. Çün- kuvvetlen umumt karargAhının tebli
nızunun bu defa da akim bırakıJdı~ı nn şimal taarruzu Rusyanın içindeki kil kanaatimizce mağlGp edilmiş olmak- ğine göre Amerikan uçakları Birmanya-
blldiriyor. maneviyatı takvıye ettiği gibi Stalin- la adale!in ortadt.~ k~l.kması liz~ gel- da Laşyo §ehrini bombalamışlardır. 

Ana hatlannı bildirdiğimiz bu teb- grgd ve Kafkaslarda da Rus mukave- mez. Ezilmekle humyet kaybedilmez.. Bombalar hangarlara ve depolara düş-
lillerden çıkan mAna b!zce şudur: metinin artmasına sebep olmuştur. Devlet ~utla~ ~!r hakimiyet icra eder. miiftür. En az üç yangın çakanlmııbr. 
Alınan taarruzunun başladığı zaman- Bunlardan başka, her iki tarafın uy- ~ vazifel~rın~ v~ ~un~r?an en mü- HİNDİÇİNİDE 

dakine nisbetle hafiflediği ve bugün Al- mak zorunda kaloıklan arazi gUçlükle- ~ ola.n ~ılletın istiklilını korumazsa, 
man taarruz kudretinin azalmış gibi ol- ri kanıak bir durum yaratmlf ve harp böyle hır hükUmt-te itaatsızlık yalnız b.ir Şimal Hindiçinide Japon tesisleri ve 
dulu görülüyor. Almanlar her türlü eden iki taraf birliklen arasında müsa- hak değil, en kudst b!r ödev olur .. • demiryolları hasara uğratılmıştır. . --~---·IW'lı-----teblikeleri g&e alarak asıl taarruz yer- vilik, hatta biraz da Almanlar aleyhine "'" ------

~ =~:: ~~:r·y:~ şart,.:~~ştır. · Amerikada ta- Ineiliz asker!eri 
kın bir netice almak istememişlerdir. Mısırda son iki gUnde keşif faaliyetle- U b • 
l'akat bu netice ağustos sonu geldiği rinden başka sil.ldllıu bozacak bir hare- lehe askerAı ...-... a ecıstan•~ 
halde henüz aJ..ınmış değildir. Ruslar bu ket olmamıştır. Y -

Galatasaray lisesi takviye ediliyor 

İstanbul, 31 (Yeni Asır) - Maarifi Maarif vekili Galatasaray liseslnl ps
vekili B. Hasan Ali Yücel tetkiklerine ın.iş, bu liaenin muallim ve talebe kad-
bugün de devam etmiştir. rolannm takviyesini kararlqtmmftır. 

Ankara - lzmir bisiklet yarışı 
Gerede, 31 (A.A) - Ankara - tz-,etmitlerdir. Ankara balknince Bola 

mir bisiklet müaabakaama ittirak eden hududuna en enoel varan biaikletçiye v~ 
bisikletçiler K~a?'am kaymakaa. rilecek müUfatı Orhan Suda bzancla. 
nın ve hallcın tetyilen araaında hareket 

Dahiliy" Vekili Bursa ve Modan yada 

Buraa. 31 (A.A) - Dün Şebrimize,ret etmiftir. Dahiliye vekili yapılacak 
gelen Dahiliye vekili Recep Peker Mu- anıt hakkında da tetkilderde bulunnrlf'" 
danyaya ciderek cMütareke evini> ziya- tur. nziyetten istifade etmişlerdir .. Bundaıı İngilizler devrıye hUcumlarma devam k •• k dan Çlkb 

1-şka ikinci bir lmil de Almanların hiç ediyorlar. Her ilci tarafın da hava faali- llrS gorece 
•klemedikleri bir yerde çok büyük yetleri hızını kaybetmemiştir. Balgarlstanda klanl M(Llf SEF ORDULARIMIZI --------- * * Ve mabkemtyetıer.. • 1 

SiYASi VAZIYE2' AMERiKA VE Çllf KoDel H llnlllef'slte BalJeıldan timdi taına· Sofya, 31 (A.A> _Harp divanı Say- TEBRıK ETT 
... talelJesl asııe..ıııe rnlyle ndldaldl ..... manof divasına katılan 26 komünist * ••••••••••••••• 

Japonlar sonu-
na kadar dö
vüşecekler 

A •k • t• llazll'lcunyoP.. ldilı""*d olda.. hakkında hUkmUnil vermiştir. 26 suçlu- ~ 1 iMi Slılalle .. ) merJ a Jm J • Vqiııgton, 31 (A.A) _ SaWı.iyettar Londra, 31.Jı~> - Az sayıda müte- cian beşi idam cezasına, beşi de müeb- lu Ajansının deJAJetlnJ rica ederim. 

1 d 
mahfillere göre bütün Amerika kollej huaıa ile ln · · .efarethaneaini muha- bet küreğe, d!ğerleri kısa veya uzun Genel Kurmq başkam 

Yaz arın an vaz ve Universitelermdeki talebe askeri fazaya memur 50 kişilik bir müfrezeden hapis cezalarına mahldlln edilmiştir. nvzı ÇAKlılAK 
kurslar göreceklerdir. Burulan mabat, ve Ad!s Ababa demiryolu üzerindelti 0

-- DUMLUPINARDAKİ MERASİM 
• talebenin askere çağırılmadan evvel .. muhafızlardan başka bütün İngiliz kuv- f ngUtepeye son 

j{eçıvor kert mal<kmata sahip olmalanm temin- vetlerl Habeşistar.ı terketmiş bulunmak- Alman haeurnJGPI.. Ankara, 31 (A.A) - 30 ağustos za-
dir. tadır. Berlin, 31 (A.A) _ Alman tebliii: fer bayramının 20 inci yıldönümU mil--*- -*- e Habe~istan imparatoru memleketi ter- Savaı uçaklanmız gece ve gündüz orta nasebetiyle dün Dumlupınarda meçhul 

IRINOA ASKERi lOARE• NEVYORK TAYMISIN A. M ER t K A. DA. keden İngiliz askerleri şerefine büyük 1ngilterede askeri tesislere infilik ve asker Abidesi önünde yapılan tören çok 
G""- bir kabul resmi yapmıştır. yangın bombaları atmıtlardır. muhteşem ve heyecanlı olmuştur.. Af-N iN SEBEPLERi BiR YAZISI ..... ti§ stokları harp Habeş:stan şimdi tamamiyle milstakil o-- yon ve Kütahya valileriyle c. H. P. ida-* için sarlecUUyor.. bir hükUmettir. AlrnanlGPa .. Öl'e ın•ıız re heyeti adına Osman Erdoğan, mınta-

Rady - - hafta ı..ft••-da -*- Vaşington, 31 (A.A) _Maliye............. Şimdiye kadar Habeşistanda İngilte- ':I s• ka komutam tuğgeneral Remzi Berkan, 
~- .... ?_·~~göre .. le~g··-u Nevyork, 31 (AA) - Nevyork Tay- lılırun bildirdiğine göre L--•-- bü-==~ reyi elçi Hol temsil etmekte idi. Yalıadl rnelJmlGPı vılayetler mümessilleri, sporcular ve 
•uuY--a sıya:R manzarası şoy onr- mis gazetesi diyor ki: Nankin muahe- ~ ı.u.u •--•- halk kütlesinin i..+ı-aJt ettix.; tö'rene mın-
nilyor: d gümüş stokunu ödüne; verme ve kirala- --o-- De ~....-- ~W4 a• nb Viyana hakem karannın imza- esi günü gilnUuhre ~ yUz yıl evvel bu- ma işine tahsis EÖecektir. Maliye nazır- Mekslkacla tltttln Amnerdam, 31 (A.A) - D. N. B. tabı komutanmm ..ad 'blrlUder..,. D-

gün Yangçe ne inue bir Britanya harp ı w 1 ı~ d k elleri teftişinden sonra saat 11.30 da ı.. .. 8 _ l.nnuııınnın ikinci yıldönUmU ı· eli Bu ıgı geçen birinci tecı:rinden beri hiç gü- ihracatı yasak.. ajansına göre ngiliz paramentosun a i ~ 
. . · gemisinin güvertesinde imza e..ı:ı-: ... ir. ~ ıft .. -•btır. Meçhul asker 6 bidesine, ı..ft~ .... __ ..,, mih rin Lu..:n.. rtaklan ~~ müş satın alınamış ve bunu düstri' · yahudi mebualar pazar oiinü toplanarak '4UI~ il ,._,... 

a.nir,. . ~e A ~...... 0 
• . ara- Çinde memleket dışı imtiyazı bu mua- bırakmıştı.. en ye Meksiko, 31 (A.A) - Mek.1ika bükü- Rusya yahudileriyle t~iltlerini bildi- ta reisicümhur ile Millet Meclisi, bq-:1° ~i.ıa hal~e~Ro Fakat hede ile elde ediln}iş ve Amerikalılar • meti tütün ihracım yasak etmiştir. ren bir karar sureti kabul etmi§ler ve veWet, vekaletler, ordu ve parti adına 

ra-;en cansan - ma?ya dahi dahil olduiu halde Çindeki yaban- S ---0 -·--- Sovyet birliğine mali yardım huamunu gönderilenler olduiu halde muhtelif 
arasındaki ihtilAflann henüz tamamıyle cılar yüz sene bundan serbestçe istifa- OVYETLERE G RE SON ALMANLARA GORE VAZIYET da kararlaştırmıtlardır. müeaaeee ve te,ekküllerin aönderdiklerl 
geçmiş olmadığını, bazı olaylar göster- de etmişlerdir. B. Ruzveltin Amerika- HAR p VAZI YET Sovyet büyük elçiai Maiaki bir me-- çelenkler konmu1. istikW marşından 
iniştir. Bununla beraber bütün Macar lılar hesabına bu haklardan vaz seçme- 1 (~tarafı 1 inel s.hifede) jında memleketin son dört ayda milt- sonra garnizonun en genç subayı heye-
ıazeteleri 22 senelik Triyanon muahe- si için bu günü seçmesi sadık ve cesa- tefiklere nazaran en aiır yükü tqıdıiuu canlı bir hitabede bulunmut ve bunu 
~ ıstıraplannın ~~m muahedesi sa- retli mUtteflkimiz Çin için en güzel bir (llaştuab 1 inci Sahifede) Karadenizde bir dütman top çekeri •e artık bu yülr.ün b6tGn milttefikler ara- Parti ve mektepler adına IBylenen nu-
yesinde nihayete erdiğini ve Macarların dostluk hareketi olur. Kotelnikovo ve Stalingradda muhare- kartı koyma toplarımızın atefiyle bab- anda makul bir tekilde pay]aplecaiuu tuJdar takip etmiştir. lln 90Dra nutuk 
Bitlerle Mussoliniye minnettar olduğu- e belerin gittikçe fiddetlendiğini bildiri- nlmııtır. ümit ettiilni 16ylemiftir. söyliyen mmtab komutun büy6k afe.. 

~ =:::::n~== ';aı:. ~ UZAK DOCUDI Yor. ~~~~~RA~!.nda bvTetleri- o rin safhalan hakkında geniş izahat Yel'o 

ıa,arlar. ca---a.. ı iDd Sahifede) MERKEZDE miz pek biiyük So..,.et btalannı yok ede .llQIO ......... ellndeld miş ve 21 pare top atılarak bOrtik llha 
JAPONLARLA HARP ,......_...., Stalingraddan sonra Rus umumi ef- rek mevzilerini Yanmt Ye Stalingıadm .,._._I .. .--.. selAn>l•nmıştır. Sporeulann ft haDma 

liği : General l4ak Artur bugün qağı- klrınuı en ziyade ilgilendiği yer Rjef- 25 kilometre cenubuna VUDUf)ardD'. D•~ ePe ~1111.. heyecan ve coşlmnlulu IOll 'wMhıe çı-
Yenl Zelanda başvekili mister Frey- daki demeçi neşretmiştir: tır. Ruslar burada Alınan mevzilerini HAVA HOCUMLARJ Vaşington, 31 (A.A) - Japonyadaki bruı bir geçit resmiyle tören - eı--

Ze bir demeçinde demiştir ki: Midvey çevresi düşmandan kurtarıl- bir çok yerlerde yarm.ışlardır. Şimdi bu Hava kuvvetlerimiz aece alunlariyle Amerikan esirlerine tarafsız bir vapur- miftir. 
• - Salomon adalarmda birinci ra- mak üzeredir. General Klavsın maharet- hareketleri geni§letmekle meşguldürler. Stalingradda ıenit yangm}ar çıkann11- ~!,~~~ ~_c_!~~.~~~hey~::: ---,-..lllMıl· 

'YWlt kazanılıruştır. İkinciye de hazırız.. le idare ettiii Avustralya savaş kuv- KAFKASTA lardır. Volga nehrinin doğusunda demir :~:;b'.kıo;d:id1ew ' Ja- BIŞVEK l «ERZ.URUI» Dl 
Düşmanlara karşı yapılacak en son ve vetleri, Avustralya ve Amerika bava Kafkasyada Krasnodann cenubunda yol!an ve tayyare meydan~n. neticeli 
lat! muamele, onlann hUcumlannı bek- birliklerinin parlak milzaheretiyle d~ Almanlar Rus hatlarını yaramamışlar- ,ekılde bombardıman edilmittır. ponya hUkilmeti kabul etmiftir. -*-
Jemeden hücum etmektir. Yeni Zelan- manı koyun şimalindelti yarım adaya dır. I>Uşrnan kuvvetlerinin işgal ettikle- R!-;JS HOCU~LARI • ~ 1 t.d M"•> 
danın bir hareket ilssU olması da ihti- sıkıştırmışlardır. Buradaki Japonlar sU- ri yerlerde Ruslar cenahtan hücum ed Rııev çevreande Ruslar bir çok yer- M k• ela batvekilimiz orada toplanan Eızia.. 
mal içindedir. Buradan hücuma geçe- ratle yok edilmiştir. Japonların kayıp- rek Almanlan eski mevzile . U: !erde taarruzlanna mühim tayyare ve 8 Jneve canlılarla ayn ayn aörllterek IL~an 
cek müttefik kuvvetler Japonları yalnız lan ağırdır. Japonların bir kısmının ge- kürtmüşlerdir rıne P tank kuvvetleriyle devam etmitlerdir. halclcında mal6mat almışlardır. 
pasifikten atmakla kalrnıyacak, onlan ce karanlığından istifade ederek harp · Şiddetli muharebelerde 46 Rua tankı ', en•ıı•rkeft Bqvekilimiz akpm komutanlık tara-
barp dışı edeceklerdir.• gemileri tarafından kurtarılmış olması MERKEzDE MUVAFFAKIYETLER tahrip edilmittir. Bunlann 38 zi telr. bir 1\. hndan ,erefine verilen ziyafette ve 30 
Amerikanın sabık Tokyo elçisi Ame- muhtemeldir. Bır çok iaşe maddesi ve Moskova, 31 (A.A) - Dün geceki topc;u hücum müfrezeai tarafından yok Ağustoa zafer bayramı mOnuebetiyle 

rikan radyosunda şöyle demiştir : harp malzemesi alınmıştır. Sovyet tebliğine ektir : edilmiştir. l'\;'!ILIZ • ALMAN KAOIN VE tertip edilen baloda b .. ulunmutlardır. 
• - Japonlar sonuna kadar dövüşe- Japonların Port Morsby'yi işgal için Dün kıtalarıınız merkez cephesinde Ladoga gölünün cenubunda Rua taar- Balonun eonuna dogru orgeneral Kl-

ceklerdir. Bu savaşta sarih bir netice hazırladıklan plir. meydana çıkmıştır. bir nehrin geçitlerini elde ederek savaş- ruzları yine aklın kalmlftır. Ladoga gö- ÇOCU~LARININ MfJBAOELESI zım ~bay bapekilimizin Erzincanı zi-
almak isteniliyorsa, birçok fedakArlıkla- A VUSTRAL y A rı'RAFINDA lanna karşı sahlide devam etmişlerdir. lünde bir İtalyan hücum botu bir Rua yaretlnın zafer bayramına tesadüf et-
n göze almak gerektir. Muazzam bir Melburn, 3l (A.A) _ Cenup batı pa- Stalingradda dqmanın bütiln hücum- ticaret gemisini bahmnttır. Londra, 31 (AA) - Royter bildiri- meainin bu ziyaretin kıymetini bir kat 
harp makinesinın karşısındayız, bu ma- sifik müttefik umumi karargihın.ın teb- lan pilskürtülmüş ve yapılan karşı hü- Hava binbatllı Garof doğu cepheain- yor : 280 kadar Britanyalı kadın ve ÇO- daha arttırdığını, ordunun az ve kan kar 
kineyi, muharebede tam bir hezimete liği : Kokoda ormanlık mıntakasmdaki cumlarda düşmana ağır kayıplar verdi- de 28 Ağustosta 150 nci diifman tayya- cuğun ayni sayıda Alman kadın ve ÇO- defi ve iki gündenbri de karavana kaı-
1Jğratmakla yenebiliriz. Amerika taarruz muharebelerde Japonlar ax..- kayıplarla rilmiştir. resini düsürmüıtür. cuğu ile değiştirilmesi hakkındaki mü- deıi olan Saraçoğluya, Cümburiyet hl-
harbiyle zaferi kazanacaktır.• geri atılmışlardır. i5U Stalingradda başka bir kesimde bir BiR iT AL YAN BA TIRIŞl zakereler ilerlemiş bulunmaktadır. MU- kümetine kartı ordunun .evcisini teha-
~ ..... TT"O. T?T.ft"lt tD İtal tab k t• · • .:ı • ..ı Roma 3 (AA) ltal t bli" " badelenln ilk teşrin bqlarında Türki- rüz ettiren bir nutuk aöylemittir. ı.ıv-u~uA ASn.LIU ARE Salamoada Japon kara kuvvetlerinin yan uru uvve ırun ,,.~e yetmiş ' . - yan e gı: yede yapılacağı tahmin edilmektedir. 
Havas ajansı İranda ilAn edilen askeri faaliyeti artmakt;:ıdır. mikdarını kaybetmişt!r. Ladoga gölünde bir hücum botumuz Alınan tamamlayıcı malumata göre BAŞVEKlUN CEVABI 

idarenin sebeplerini şu suretle sayıyor: Rabaoda ağır bomba uçakları Japon KOTELNİKOVODA Leningrada giden 1300 tonluk bir bahis mevzuu olan Alman kadın ve ço-
1 - Kafkaslarda ilerliyen Ahnan teh- kruvazörlerine ve ta!';ıtlarına hücum et- Kotelnikovoda da kıtalarımız muha- Rus vapurunu torpilliyerek babnnıtbr. cuklan Fillstinde göz altında bulunan Bqvekilimiz bu nutka verdiği heye-

1.k · bel d _,. canlı cevapta demittir ki: 1 esı, mişlerdir. Fakat neticeler görülmemiş- re ere evam t-tmiş ve av kuvvetleri- - kadın ve çocuklardır. Almanyada ise 
2 - Rus çekilmesi yüzünden çıkabi- tir. ~izin yardımı ile düşmanın iki kuvvet- ~ Q A "USTOS B YRAMI bunlara ka-ıhk olarak İngiliz himaye- c - Burada gördüğüm üç hakikat 

] k · 1 ta il k .W b ·:r bütün hi.uiyatımızın en kıymetli batına ece ısyan, Darvinde U,...r tayyareden mürekkep ' arruzunu P · s ilrtmüştür. sinde bulunan tabaadan aynı· sayıda Fi-
3 t 1 d 1 "~ t 1 '88$tarah 1 lnd Sahifede) olarak kalacaktır. Bu üç hakikat pmlar• - ranın işga i üzerine ağ ara çe- iki dilc:-man grubu gece hilcumlariyle B R RUS ŞGALİ listinli kadın ve çocuklar .serbest bıra-

'-' l b k b 1 k 1 _... lhf b" k ~7 dır: Birincisi 30 Ağustos bayramı, ilr.in-.U en azı a i elerln öy eri yaııı.....a et- bombalar atmışlardır. Hasar yoktur. Bu Proklandkaya bölgesinde kıtalarunız « - ıyar ır as er, • sene sırtın- kılacaktır. 
ı:>-.. d bu u""nif ta b" k ciai zelzelenin yükünü ailip atmağa b.,.. mesi ihtimali.. sabah net!cesiz kalan altı akın bildiril- düşmanın inatçı mukavemetlerine rağ- a ormayı şıyan ır as er sı- ' 

Berlin siyasi mahfillerine göre İran- m~..+ı.. men b!r mes~n yen· daha gerı"ye al- fatile bu mesajı gönderiyorum. Biz as- V~Nl'lEl VILKI K H REOE lamıt olan ceaur Erzincan halkı, üçüncü-
~..... k 1 ·ıı· tl · · l Isu aü de her an emre hazır Türk orduau. 

da örfi ve askeri idarenin ilam Berlin- SALOMON HAREKATI mıştır. er er, km~ ıhe 1 enmız ne 0 UJ'88 ° n Londra, 31 (A.A) - Amerikan Ko- Müsaade ederseniz cimdi bu üç baki-
de hiç bir hayret uyandırmamıştır. Böy- HAKKINDA TAFSİLAT ayni as e is erle düşilnürüz, birbiri- lombia radyolarının bildirdiğine göre katı ve bu üç halr.ikabn birleım-1nden 
le bir hareket, işgalin icap ettird!ği ta- Vaşington, 31 (A.A) - Bahriye na- mışlar ve hususi şekilde tar ·· U mizi herkesten iyi anlanz. Birbirimizin M. Vendel Vilki muhtemel olarak ya- doğan kuvvetll varlıiumzı bep beraber 
~ii bir netice telakki edilmektedir. zır lığı tarafından cumartesi günü neş- bahriye silAhendazlarımız ı~W::a1i'f ar! ~};~:asitlerine yüksek takdir hialeri rın orta şarka ve Sovyetler birliğine selimlıyalım. > 
Jpan ue Alınan göf'Ü.flePI rolunan tebliğ : çı.karılmıştır. Burı.da da ehemmiyetli 80 sene önce Kınm muharebesinde seyahatinin ilk merhalesini teşkil eden 

Berlin, 31 (A.A) _ Yan resmt bir Cenup Pasifik kuvvetlerimizin Gua- hır mukavemetle kar.şı~aşılmamış ve Gu- yanyana ve geçen umumt harpte de Ge- Kahireye varacaktır. ERZURUMA HAREKET 
• kaynaktan bil&riliyor : del Kanal ve Tulagide durumları dil- a~el ~anal ve Tula~ının tamamı, Gaoti- liboluda karıı karııya harp ettiğimiz ---e.ww Çok samimi bir hava içinde geçen bu 

Iranda örfi idare ilin edilmiştir. zelmiş ve kuvvetlenmiş olduğundan 7 nın b~ kısmı •. Flor~da !"daları Kavalo Türk askerlerinin cesaretlerini çok iyi AKDENiZ VE M.S!ROA toplantıdan aynlan baıvekilimiz ordu 
Hadiselerin bu şekilde inki~ Berli- ağustosta başlıyan bu hareketlere da!r ~.d~ı ı~!al edı~. Bıraz sonra, Gao- biliyoruz. > bahçesini dolduran davetlilerin cvar 

ni hayrete dilşürmemiştir. Çünkü İran- tafsilat vermek milmkUndUr. Hareket- ~ın d:ger bir gamızonu ele geçirilmiş- ALMAN RADYOSUNUN * ol> eedalariyle uğurlanarak iataayona 
da işgal kuvvetleri yüzünden hAsıl olan ler visamiral Gornleyin idaresi ve ami- tır. NEŞR.lYATI (Baştarab 1 lnel Salllfetle) gelmitlerdir. 
memnuniyetsizlik görülmekte idi. ral Nimitzin kumandası altında yapıl- Ertesi ıilı:ı gemilerden. süratle leva- Alman radyosu da bugUnkü (dünkü) baabn hareketleri püakürtUlmiiftür. Ha- Bapelr.ilimiz gece eaat 7BJ'llftcla Er-

Berlinde belirtildiğine göre memleke- mıştır. Karaya cıkanlan askerler amiral :ıı~ ve tak~ı~e kuvvetlen çıkanlmış ve yayınında c Türk milleti Dumlupınar va hareketlerinde avcı uçaklanmız •: zuruma hareket bayurmutlarclır. 
te hakim bulunanlar mesuliyeti zayıf Kamerin ve gemiler de amiral Kleçer!n d~ıma ateşımız altu_ıd;8 kalan da~ık zaferini kutluyor> başlıklı neşriyatında yıca üatün tetkillerle •vafllralt 2 aini 
İran hükUmetine yUklemek için aradık- kumandasında idi. du._cıman kuvvetlennın müdahalesine demi§tir ki : c Dumlupmann 20 lncl dütürmliflercllr. Malta 809 mlhYer 
lan vesileyi bulacaklardır. Taşıt ve harp gemilerimiz hiç bir mu- rağmen. b!-1 yeni kuvvetler de karada yıldönUmü olan bugUn, 30 ağustos 942 Akdenizde ticaret aemilerimize hava 6... lcl 
------------- kavemetJe karplaşmadan yerlerini al- yerlefllllttir. miinasebetile bütün TUrldyede kutlan- taarruzunda l:tulunan clütman tayyarle- aça ........... o a 

MiDi Jlttdalaa V.dclll l!l1flar ve 7/8 atustosta Japon üsleri JAPON H"OCUMU llll§tır. 26 alustosta bqhyan taarruz rinden dördü a~nmız tarafından. 2 si Londra, 31 (A.A) - Malta mildafaa-

... 
..... bombardıman edilmeie başlanmış ve 18 8 ajustos gecesi 40 kadar Japon torpil beş glln içinde 'J'nrk tarihine Jftıi g.. harp aemilerimizden biri uçak •varlar Ye cıJan aiustos ayının IOD haftasmda 31 

~98u1U-8., Japon uçaiı !le Lmandaki iki kilçllk ge- ı·çağı alçaktan hücum etmiştir. Bu hO- ferler katmqtır. diler ikisi Alman avalan tarafmclan d~ ~ tahdp etmişlerdir. Bu n-
&tubuı, 81 (Yeni Asır) - Milli mü- mi tahrip edilm~. cumda bir Amerikan taşıtı hasara ulra- BugUn bütthı Alman milleti bu tan- dltlrllmlifdir. Gemllerimbde -e1ı,e ...... ;.. retle harbin bqmdan beri Maltacla ft-

daıfu ftkUi ...,nı Ali Riaa Artunkal TayyarelerimU bnıdakl WOıHm ve mıştır. 12 d6pDan tayyaresi tahrip olun- hl gUn mUnuebetile Türk milletini eaa- yetil haear ~bar. Tanare]erimizdea flb'Ola mihver uçaJdannm ..,_ • w 
buırun Anbrada eehrimlu aeJmip. mukavemet :ruvalanm atea altma al- muttur. da 1tllmlu. > ikW •)erine dlJunemlidr. llulmupur. 


